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चित्र ‘अ’ -  चिद्यार्थयाांनी त्थयार केलेल्थया उपक्रमयािे नमुनया चित्र

चित्र ‘ब’ - चिद्यार्थयाांनी केलेल्थया उपक्रमयािे नमुनया चित्र (हे चित्र जसेच्थया तसे चिलेले आहे.
चिद्यार्थयाांकडून कयाही त्ररूटी/ िरूकया झयाल्थयास त्थयासयाठी ्थोग्थ मयार्गिर्गन करया.)  



(A)

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.

इ्यत्ता ६ वी 

मंजुरी क्रमांक ः मरयारैसप्रप/अचिचि/चरप्र २०१५-१६/१६७३ चिनयांक ६.४.२०१६

रेजयारिया ‘क्थरू आर कोड’ तसिे ्थया पुसतकयात इतर चठकयाणी चिलेले 
‘क्थरू आर कोड’ समयाट्गफोनिया ियापर करून सककॅन करतया ्थेतयात. सककॅन 
केल्थयािर अयापल्थयालया ्थया पयाठ्यपुसतकयाच्थया अध्थ्थन-अध्थयापनयासयाठी 
उप्थुक्त चलंक/चलंकस (URL) चमळतील.

२०१६



प्रथमावृत्ती : २०१६ © महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे ४११००४.
महयारयाष्ट्र रयाज्थ पयाठ्यपुसतक चनचम्गती ि अभ्थयासक्रम संरोधन मंडळयाकडे ्थया पुसतकयािे सि्ग हक्क रयाहतील. ्थया पुसतकयातील कोणतयाही भयार 
सिंयालक, महयारयाष्ट्र रयाज्थ पयाठ्यपुसतक चनचम्गती ि अभ्थयासक्रम संरोधन मंडळ ्थयंाच्थया लेखी परियानरीचरिया्थ उि् धृत करतया ्थेणयार नयाही.

भूगोल नवष्य सनम्ती :
डॉ. एन. जे. पियार, अध्थक्ष
डॉ. सुरेर जोर,  सिस्थ
डॉ. रजनी मयाचणकरयाि िेरमुख,  सिस्थ
श्ी. सचिन पररुरयाम अयाहेर,  सिस्थ
श्ी. रौरीरंकर िततयात्र्थ खोबरे,  सिस्थ
श्ी.  र. ज. जयाधि,  सिस्थ-सचिि
भूगोल अभ्यास गट :
डॉ. हेमंत पेडणेकर
डॉ. कलपनया प्रभयाकररयाि िेरमुख
डॉ. सुरेर रेणरूरयाि सयाळिे
डॉ. हणमंत लक्मण नयारया्थणकर
डॉ. प्रद्ुमन रंचरकयंात जोरी
श्ी. संज्थ श्ीरयाम पैठणे 
श्ी. श्ीरयाम रघुनयाथ िैजयापरूरकर 
श्ी. पुंडचलक िततयात्र्थ नलयािडे
श्ी. अतुल िीनयानयाथ कुलकणणी
श्ी. पोियार  बयाबुरयाि श्ीपती
डॉ. रेख हुसेन हमीि
श्ी. ओमप्रकयार रतन थेटे
श्ी. पि् मयाकर प्रलहयािरयाि कुलकणणी
श्ी. रयांतयारयाम नरथरू पयाटील

प्रकाशक : 
श्ी. चििेक उततम रोसयािी, चन्थंत्रक
पयाठ्यपसुतक चनचम्गती मडंळ, प्रभयाििेी, मुबंई-२५.

(B)

निनममि्ती : 
श्ी. सच्चितयानंि आफळे, मुख्थ चनचम्गती अचधकयारी
श्ी. चिनोि रयािडे, चनचम्गती अचधकयारी
श्ीमती चमतयाली चरतप, चनचम्गती सयाहयाय्थक 

प्रस्ताविा
‘राष्ट्री्य अभ्यासक्रम आराखडा २००५’ आनण ‘बालकाचंा मोफ्त व सक्ीच्या नशक्षणाचा 

हक्क अनधनि्यम -२००९’ अनुसयार महयारयाष्ट्र रयाज्थयात ‘प्राथनमक नशक्षण अभ्यासक्रम -२०१२’ 
त्थयार करण्थयात आलया. ्थया रयासनमयान्थ अभ्थयासक्रमयािी कया्थ्गियाही २०१३-२०१४ ्थया रयाले्थ 
िरया्गपयासरून क्रमर: सुरू झयाली आहे. अभ्थयासक्रमयात इ्थततया चतसरी ते पयाििीप्थांत भरूरोल चिर्थयािया 
समयािेर ‘पररसर अभ्थयास’ पयाठ्यपुसतकयामध्थे करण्थयात आलया होतया. इ्थततया सहयािीपयासरून ्थया 
अभ्थयासक्रमयात  ‘भरूरोल’ ्थया चिर्थयािया सितंत्रपणे समयािेर आहे. त्थयानुसयार हे  पयाठ्यपुसतक त्थयार 
करण्थयात आले आहे. हे पयाठ्यपुसतक आपल्थया हयाती िेतयानया आमहयांलया आनंि ियाटतो. 

 अध्थ्थन-अध्थयापन प्रचक्र्थया बयालकेंचरित असयािी, सि्थंअध्थनयािर भर चिलया जयािया, 
अध्थ्थन ि अध्थयापन प्रचक्र्थया आनिंिया्थी वहयािी असया व्थयापक दृच्ष्कोन समोर ठेिरून हे पुसतक 
त्थयार केले आहे. प्रयाथचमक चरक्षणयाच्थया चिचिध टपप्थयांिर चिद्यार्थयाांनी नेमक्थया कोणत्थया क्षमतया 
प्रयाप्त करयाव्थयात हे अध्थ्थन-अध्थयापन करतयानया सपष् हिे. त्थयासयाठी ्थया पयाठ्यपुसतकयात भरूरोल 
चिर्थयाच्थया अपेचक्षत क्षमतया चिधयानयांिया समयािेर करण्थयात आलया आहे. 

हे पयाठ्यपुसतक भरूरोल चिर्थयालया ियाचहलेले असल्थयाने त्थयािी चनचम्गती करतयानया सचमतीने 
पुढील बयाबी चिियारयात घेतल्थया. पयाठ्यपुसतक फयार बोजड होऊ न्थे, पण त्थयातरून जीिनयािश्थक 
भौरोचलक संकलपनया ि कौरल्थयांिी ओळख वहयािी. चिद्यार्थया्गलया ‘्थुरयानुकूल’ चरक्षण चमळणे हया 
त्थयािया हकक आहे, ्थया जयाचणिेतरून भरूरोल हया चिर्थ चिद्यार्थयाांप्थांत पोििण्थयािया प्र्थतन ्थेथे केलया 
आहे. पयाठ्यपुसतकयातरून प्रयाप्त होणयारी कौरल्थे चिद्यार्थयाांनया, बयालकयांनया रोजच्थया जीिनयात ियापरतया 
्थयािीत हे सरूत्र समोर ठिेरून नकयारे, आलेख, तक्ते ्थयांिी चनचम्गती केली आहे.

जर, पृरिी, िृतत,े सषृ्ी, हिया, ियातयािरण इत्थयािी अमरूत्ग बयाबी आहते, परतं ुबयालकयंानया ्थयाबंयाबत 
नहेमीि कुतरूहल असत.े ्थया सि्ग सकंलपनया चिद्यार्थयाांजिळ नणे्थयािया प्र्थतन केलया आह.े सियाध्थया्थयािंी 
पयारपंररक रिनया टयाळून मकु्तोततरी, चिियारयानंया ियालनया िणेयाऱ्थया प्रशनयंािया समयािरे कलेया आह.े 
चरक्षकयासंयाठी िरेळ्या सरूिनया चिल्थया आहते. अध्थयापन जयासतीत जयासत कृचतप्रधयान वहयाि,े ्थयासयाठी 
उपक्रम िणे्थयात आल े आहते. अध्थ्थन-अध्थयापन प्रचक्र्थया बयालकेंचरित ि आनिंिया्थी असयािी, 
सि्थअंध्थनयािर भर चिलया जयािया, असया व्थयापक दृच्ष्कोन समोर ठेिरून ह ेपसुतक त्थयार कले ेआह.े  

 पयाठ्यपसुतक जयासतीत जयासत चनिदोर ि िजजेियार वहयाि,े ्थया दृष्ीन ेमहयारयाष्ट्रयाच्थया सि्ग भयारयंातील 
चनिडक चरक्षक, तसिे कयाही चरक्षणतजज्ञ ि चिर्थतजज्ञ ्थयाचं्थयाकडून ्थया पयाठ्यपसुतकयािे समीक्षण 
करण्थयात आले. आलले्थया सरूिनया ि अचभप्रया्थ ्थयािंया कयाळजीपरूि्गक चिियार करून ्थया पसुतकयालया 
अचंतम सिरूप िणे्थयात आल.े मडंळयािी भरूरोल चिर्थ सचमती ि अभ्थयासरट सिस्थ, चित्रकयार ्थयानंी 
अचतर्थ आसथने ेह ेपसुतक त्थयार कले ेआहे. मडंळ ्थया सियाांि ेमनःपरूि्गक आभयारी आह.े

 चिद्याथणी, चरक्षक ि पयालक ्थया पुसतकयािे सियारत करतील, अरी आरया आहे.

    
 पुण े       
 चिनयांक :    
 िैत्र २२ रके १९३८  

नचत्रकार : श्ी. चनलेर जयाधि

मुखपृष्ठ व सजावट : श्ी. चनलेर जयाधि

िकाशाकार : श्ी. रचिचकरण जयाधि

अक्षरजुळणी : मुरिया चिभयार, पयाठ्यपुसतक 
मंडळ, पुणे

कागद :  ७० जी.एस.एम. चक्रमवहोवह

मुद्रणादेश : एन/पीबी/२०१६-१७ 

मुद्रक : 

(िं.रया.बोरकर)
संचालक

महयारयाष्ट्र रयाज्थ पयाठ्यपुसतक चनचम्गती ि
अभ्थयासक्रम संरोधन मंडळ, पुणे.

११ एचप्रल २०१६



(C)



(D)



(E)

इ्यत्ता ६ वी भूगोल घटक व अध्य्यि क्षम्ता

अ.क्र. क्षेत्र घटक अध्य्यि क्षम्ता ्तानसका
१. सयामयान्थ

भरूरोल
पृथवी आनण 
वृत्ते

� चत्रचमतीिर होणयाऱ्थया अरंयातमक कयाेनयािी कलपनया करतया ्थेणे. 
(तयाचककिक चिियार)

� अक्षिृतते ि रेखयािृतते ्थयांतील िेरळेपण सयांरतया ्ेथणे. (तुलनया)
� ०°, २३°३०', ६६°३०', ९०°, अक्षिृतते ि ०°, १८०° रे-

खयािृतते ही िृतते महतियांिे सयांरतया ्थेणे. (कया्थ्गकयारणभयाि)
� परृिीरोल ि नकयारयात िृततयांच्थया आधयारे सथयान ियाखितया ्थेणे. 

(अंतरयािी जयाणीि, नकयारया सयाक्षरतया)
� तंत्रज्ञयानयािया ियापर करून रयाळिेे िृतती्थ सथयान सयांरतया ्थेणे. 

(तंत्रज्ञयानयािया ियापर)

२०

२. प्रयाकृचतक
भरूरोल

हवा, हवामाि व 
्तापमाि

� हिया ि हियामयान ्थयांतील फरक सयांरतया ्थेणे. (तुलनया)
� हिेिी चनरचनरयाळी अंरे सयांरतया ्थेणे. (सहसंबंध जयाणणे.)
� तयापमयान सेच्लसअसमध्थे सयांरतया ्थेणे. (संकलन)
� तयापमयानयािर पररणयाम करणयारे घटक समजणे. (कया्थ्गकयारण)
� समतयाप ररेया महणजे कया्थ हे सयांरतया ्थेणे. (चिशलेरण)
� नकयारयात समतयाप रेरयांिया ियापर करून तेथील तयापमयान सयांरतया 

्थेणे. (आलेखी्थ सयाक्षरतया, नकयारया सयाक्षरतया)
� नकयारयात समतयाप रेरया ियाखितयानया िक्रतेिया चिियार करतया ्थेणे. 

(कया्थ्गकयारणभयाि)
� जरयातील तयापमयान चिभयार तयापमयान पट ्ट्यानुसयार समजणे. 

(तयाचककिक चिियार)

१६

म ह ा स ा ग र ां चे 
महत्व

� महयासयाररयािे महति सयांरतया ्थेणे. (चिशलेरण)
� महयासयारर मयानियासयाठी कसया महतियािया आहे हे उियाहरणयासह 

सपष् करतया ्थेणे. (भौरोचलक दृच्ष्कोन)
� सयाररयातील प्रिूरणयािी कयारणे समजणे.
    (भौरोचलक दृच्ष्कोन, कया्थ्गकयारण)

१०

खडक व 
खडकांचे प्रकार

� खडकयांच्थया चिचिध नमुन्थयांिे संकलन करतया ्थेणे. (संकलन)
� खडक महणजे कया्थ, हे सयांरतया ्थेणे. (चिशलेरण)
� खडकयांच्थया प्रकयारयानुसयार फरक सयांरतया ्थेणे. (िरणीकरण)
� महयारयाष्ट्रयाच्थया नकयारयातरून महयारयाष्ट्रयातील खडक प्रकयार सयांरणे. 

(नकयारया सयाक्षरतया)

१०

इ्थततया सहयािीच्थया अखेरीस चिद्यार्थयाांमध्थे पुढील भौरोचलक क्षमतया चिकचसत वहयाव्थया, अरी अपके्षया अयाहे.



(F)

अ.क्र. क्षते्र घटक अध्य्यि क्षम्ता ्तानसका
३. मयानिी 

भरूरोल
िैसनगमिक संसाधिे � संसयाधने महणजे कया्थ सयांरतया ्थेणे. (चिशलेरण)

� परृिीपयासरून चमळणयाऱ्थया नैसचर्गक संसयाधनयांिी उियाहरणे सयंारतया ्थेणे. 
(तयाचककिक चिियार)

� नैसचर्गक संसयाधनयांिे उप्थोर ि ियापर सयांरतया ्थेणे. (भौरोचलक 
दृच्ष्कोन)

� परृिीिरील संसयाधनयांच्थया सयाठ्ययांिया तयारतम्थयाने ियापर करणे आिश्थक 
कया आहे हे सयांरतया ्थेणे. (कया्थ्गकयारण)

१०

ऊजामि साधिे � चिचिध ऊजया्ग सयाधनयांिी उियाहरणे सयांरतया ्थेणे. (चिशलेरण)
� ऊजया्ग सयाधनयांिे िरणीकरण करतया ्थेणे. (चिचकतसक चिियार)
� ऊजया्ग सयाधनयांिी पियाथया्गचधच्ठित ि प्रचक्थयाचधच्ठित उियाहरणे सयांरतया 

्थेणे. (कया्थ्गकयारण)
� ऊजया्ग संकट टयाळण्थयािे उपया्थ सयांरतया ्थेणे. (समस्थया चनरयाकरण)
� ऊजजेिया तयारतम्थयािया ियापर करण्थयािी आिश्थकतया जयाणणे. 

(कया्थ्गकयारण ि भौरयाचलक कयारण)
� नकयारयािया उप्थोर करून प्रमुख ऊजया्ग सयाधनयांिे चितरण जयाणणे. 

(नकयारया सयाक्षरतया)

१०

मािवाचे 
व्यवसा्य

� व्थिसया्थ महणजे कया्थ हे सयंारतया ्थेणे. (चिशलेरण)
� चिचिध व्थिसया्थयांतील फरक सयांरतया ्थेणे. (तुलनया)
� चिचिध मयानिी व्थिसया्थयांिे िरणीकरण करतया ्थेणे. (चिचकतसक 

चिियार)
� चिचिध व्थिसया्थयांिी िैचरष्ट्े सयांरतया ्थेणे. (तयाचककिक चिियार)
� चिचिध व्थिसया्थयांमधील सहसंबंध समजणे. (कया्थ्गकयारण)
� चिभयाचजत ितु्गळयांतील व्थिसया्थयांिे चितरण ियाितया ्थेणे. (चनष्कर्ग 

कयाढणे)

१०

४. प्रयात्थचक्षक
भरूरोल

पृथवीगोल व 
िकाशा ्ुतलिा

� पृरिीरोल ि कयारियािरील नकयारयातील फरक सयांरतया ्ेथणे. (तुलनया)
� परृिीरोल ि नकयारया ्थयांच्थया ियापरयातील फरक समजणे. (कया्थ्गकयारण)
� परृिीरोल ि नकयारया ्थयांिया उप्थोर सयांरतया ्थेणे. (चत्रचमतीिे 

आकलन, नकयारया सयाक्षरतया)
०३

* क्षेत्रभेट � चिचिध व्थिसया्थयांिे चनरीक्षण करतया ्थेणे. (चनरीक्षण)
� चिचिध व्थिसया्थयांिी मयाचहती चमळितया ्थेणे. (संकलन)
� पुसतकयातील मयाचहती क्षेत्रभेटीतरून पडतयाळून पयाहतया ्थेणे. 

(प्र्थोररीलतया)
� चिचिध व्थिसया्थयांतील संबंध सपष् करतया ्थेणे. (कया्थ्गकयारण)

०९
संपरूण्ग
चििस
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अनुक्रमणिका

मुख पृठि ः पृरिीरोलयालया चबलरलेली मुलरी आचण मुलरया. मल पठृि ः पयाठयंाच्थया अनरुंरयाने चिलेली चिचिध छया्थयाचित्रे १) खयाणकयाम २) खडकयांिे 
नमुने ३) अत्थयाधुचनक हियामयान मयापन ्थंत्रणया ४) भेडया घयाट ५) ऊजया्ग चनचम्गती केंरि ६) रबरयाच्थया चिकयािे संकलन ७) नयारळीिी बयार ८) रेतीकयाम 
९) जलियाहतरूक १०) तेलरळती ि आरीमुळे होणयारे सयारर जलयािे प्रिुरण ि िया्ुथ प्रिुरण.



P पयाठ्यपुसतक प्रथम सितः समजरून घ्थयािे.
P प्रत्ेथक पयाठयातील कृतीसयाठी कयाळजीपरूि्गक ि सितंत्र चन्थोजन 

करयाि.े चन्थोजनयाचरिया्थ पयाठ चरकिण ेअ्थोग्थ ठरले.
P अध्थ्थन-अध्थयापनयामधील ‘आतंरचक्र्थया’, ‘प्रचक्र्थया’, ‘सि्ग 

चिद्यार्थयाांिया सहभयार’ ि आपले सचक्र्थ मयार्गिर्गन अत्थतं 
आिश्थक आहे.

P रयाळेमध्थे असलेली भौरोचलक सयाधने आिश्थकतेनुसयार 
ियापरण ेह ेचिर्थयाच्थया स्ुथोग्थ आकलनयासयाठी ररजेिे आह.े 
त्थया अनुरंरयाने रयाळेतील पृरिीरोल, जर, भयारत, रयाज्थ हे 
नकयारे, नकयारयासंग्रह पुच्सतकया, तयापमयापक ्थयांिया ियापर 
अचनिया्थ्ग आहे, हे लक्षयात घ्थया.

P पयाठयांिी संख्थया म्थया्गचित ठेिली असली तरीही प्रत्थेक 
पयाठयासयाठी चकती तयाचसकया लयारतील ्थयािया चिियार करण्थयात 
आललेया आह.े अमरूत्ग सकंलपनया अिघड ि च्लिष् असतयात 
महणरूनि अनुक्रमचणकेत नमरूि केलेल्थया तयाचसकयंािया पुरेपरूर 
ियापर करयािया. पयाठ थोडक्थयात आटपरू न्थे. त्थयामुळे 
चिद्यार्थयाांिर बौि् चधक ओझे न लयाितया चिर्थ आतमसयात 
करण्थयास मित होईल.

P भौरोचलक संकलपनया ्थया इतर सयामयाचजक रयासत्रयंाप्रमयाणे 
सहजरत्थया समजणयाऱ्थया नसतयात. भरूरोलयाच्थया बहुतेक 
संकलपनया ्थया रयासत्री्थ आधयारयािर ि अमरूत्ग बयाबींिर 
अिलंबरून असतयात. रटकया्थ्ग, एकमकेयाचं्थया मितीन ेचरकणे 
्थया बयाबींनया प्रोतसयाहन द्या. त्थयासयाठी िर्गरिनया बिलया. 
चिद्यार्थयाांनया चरकण्थयासयाठी जयासतीत जयासत ियाि चमळेल 
अरी िर्गरिनया ठेिया.

P पयाठयातील चिचिध िौकटी ि त्थया संिभया्गने सरूिनया िेणयारे 
‘गलोबी’ हे पयात्र चिद्यार्थयाांमध्थे चप्र्थ होईल असे पहया. 
ज्थयाि ्ियार ेचिर्थयािी रोडी त्थयाचं्थयामध्थ ेचनमया्गण होऊ रकेल.

- नशक्षकांसाठी -

(H)

- नवद्ाथ्याांसाठी -

गलोबीचा वापर ः ्थया पयाठ्यपसुतकयात परृिीरोलयािया ियापर एक पयात्र महणरून कलेया आह ेत्थयािे नयाि आह े‘गलोबी’ 
हया गलोबी तुमहयांलया प्रत्थेक पयाठयात सोबत असेल. पयाठयातील चिचिध अपेचक्षत बयाबींसयाठी तो तुमहयांलया मित 
करेल. प्रत्थेक चठकयाणी त्थयाने सुिचिलेली रोष् तुमही करण्थयािया प्र्थतन करया.

O सिर पयाठ्यपुसतक रिनयातमक पि् धतीने ि कृचत्थुक्त 
अध्थयापनयासयाठी त्थयार कलेले ेआह.े सिर पयाठ्यपसुतकयातील 
पयाठ िरया्गत ियािरून चरकिरू न्थेत.

P सबंोधयािंी क्रमियाररतया लक्षयात घतेया, पयाठ अनकु्रमचणकनेसुयार 
चरकिण े चिर्थयाच्थया सु्थोग्थ ज्ञयानचनचम्गतीसयाठी स्ंथकु्तीक 
ठरेल.

P ‘मयाहीत आहे कया तुमहयांलया ?’ हया भयार मरूल्थमयापनयासयाठी 
चिियारयात घेऊ न्थे. 

P पयाठ्यपुसतकयाच्थया रेिटी पररचरष् चिले आहे. पयाठयांतील 
महतियाच्थया भौरोचलक रबियांिी/संकलपनयंािी चिसतृत 
मयाचहती ्थया पररचरष्यात चिली आहे. पररचरष्यातील रबि 
िणया्गनुक्रमे चिले आहेत. ्थया पररचरष्यात आलेले हे रबि 
पयाठयंामध्थे चनळ्या िौकटीने िर्गचिलेले आहेत. उिया., 
‘भुिन’ (पयाठ क्र. १ पठृि क्र. ७)

P पयाठयंाच्थया खयाली ि पररचरष्याच्थया रेिटी संिभया्गसयाठी 
सकंतेसथळ ेचिललेी आहते. तसेि सिंभया्गसयाठी ियापरलले्थया 
सयाचहत्थयंािी मयाचहती चिलेली आहे. तुमही सितः तसेि 
चिद्यार्थयाांनी ्थया संिभया्गिया ियापर करणे अपेचक्षत आहे. ्थया 
संिभ्ग सयाचहत्थयाच्थया आधयारे तुमहयांलया पयाठ्यपुसतकयाबयाहेर 
जयाण्थयास नक्ककीि मित होईल. चिर्थयािे अियांतरियािन हे 
चिर्थ सखोल समजण्थयासयाठी नेहमीि उप्थोरी असते हे 
लक्षयात घ्थया.

P मरूल्थमयापनयासयाठी कृतीप्रिण, मुक्तोततरी, बहुप्थया्ग्थी, 
चिियारप्रित्गक प्रशनयांिया ियापर करयािया. पयाठयांच्थया रेिटी 
सियाध्थया्थयात ्थयांिी कयाही नमुने चिलेली आहेत.

P पयाठ्यपुसतकयातील ‘क्थरू आर कोड’ िया उप्थोर चिर्थ 
समिृ् धीसयाठी नेहमी करयािया.
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आकृती १.१ चे निरीक्षण करूि  खालील प्रशिाांची 
उततरे साांगा.

� िकाशात कोणकोणती शहरे निसत आहेत ?
� ताजमहाल कोणत्ा शहरात आहे ?
� ताजमहाल कोणत्ा खांडात आहे  ?
� ताजमहाल कोणत्ा निशलेा आहे ? ्ा प्रशिाला सेंट 

निटस्सबग्स ् थेील ग्रॅहम, नकबंललेतील कात्ा, टोनक्ोतील 
नमनचको, िोट्स बलअेरमधील मीिाक्षी ्ाांची उततर ेका् 
असतील ?

� आग्ा ्ेथील शाहीि, िकाशातील इतर व्क्तींची सथािे 
त्ाच्ािासिू कोणत्ा निशेला अाहेत असे साांगेल ?

� रोममधील ितानल्ा व नलमामधील एन्रके एकमकेाांच्ा 
सथािाांच्ा निशनेवष्ी का् साांगतील ? त्ाांची उततरे 
सारखीच असतील का ? 
ग्रॅहम, कात्ा, नमनचको, ितानल्ा, मीिाक्षी, शाहीि 

व एन्रके ्ाांिी निशा व उिनिशा ्ाांचा वािर करूि वरील 
प्रशिाांची उततरे साांनगतली. ताजमहाल तर निशशचत आग्ा ्ा 
एकाच निकाणी आहे. िरांतु प्रत्ेकािे सवतःच्ा सथािावरूि 
त्ाची निशा साांनगतली त्ामुळे ती वेगवेगळी ्ेते. ्ाचा 
अथ्स फक् निशाांचा वािर करूि सथाि साांगणे अचूक 
िरेलच असे िाही. िृथवीवरील प्रत्ेक निकाणाचे सथाि 
अगिी िेमकेिणािे साांगण्ासािी मािवाला वेगळी िि् धत 
वािरण्ाची गरज भासली. ती कोणती हे िाहू.

आकृती १.१ ः जग

ग्रॅहम

ितानल्ा

एन्रके शानहि

नमनचको

मीिाक्षी

कात्ा

ZH$memer ‘¡Ìr.

१. पृथ्वी आणि ्ृत्ते
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आकृती १.२ मध् े िृथवीच्ा िवू्स-िशशचम व 
उततर-िनक्षण ्ा व्ासाांची लाांबी िाखवली आह.े 
्ावरूि तमुहाला िथृवीच्ा प्रचांड आकारमािाची 
कलििा ्ेईल. िथृवीच्ा िृष्ठभागावरील महासागर, 
जनमिीचा उांच सखल भाग, वि,े इमारती व असांख् 
लहाि-मोिी बटे े ्ाांमळु े प्रत्क्ष िृथवीवर अशा 
उभ्ा-अाडव्ा रषेा काढणे शक् िाही. ्ावर उिा् 
महणिू िथृवीची प्रनतकृती महणिू िृथवीगाेल  मािवािे 
निमा्सण कलेा. िथृवीवरील सथािनिशशचती करण्ासािी 
त्ाचा उि्ोग होतो. िथृवीगोलावर काढलले्ा ्ा रषेा 
प्रत्क्ष िथृवीवर िाहीत. त्ा कालिनिक आहते.

* कोनवीय अं्र

अाकृती १.४ चा वािर करूि खालील कृती करा.
� ‘क्ष’ ् ा केंद्रनबांिूिासूि वतु्सळाच्ा उततर भागात िो्ही बाजूांवर 

व१ आनण व२ च्ा आधारे २०° चे कोि  काढा. त्ाांिा 
‘क१’ व ‘क२’ अशी िावे द्ा.

� क१ व क२ ्ाांिा जोडणार ेलांबवतु्सळ ( ) त्ार करा. 
� आता ‘क्ष’ ्ा केंद्रनबांिूतूि वतु्सळाच्ा िनक्षण भागात िो्ही 

बाजूांवर व१ आनण व२ च्ा आधारे ६०° चे कोि काढा. 
त्ाांिा ‘ि१’ व ‘ि२’ अशी िावे द्ा.

�  ि१ व ि२ ्ाांिा जोडणार ेलांबवतु्सळ ( ) त्ार करा.

 कोणत्ाही निकाणाचे सथाि निशशचत करण्ासािी 
िृथवीच्ा केंद्रािासूि िृथवीवर ते कोिे आहे हे िानहले जाते. ते 
िाहण्ासािी त्ा सथािाचा नबांिू व िृथवीचे केंद्र ्ाांिा जोडणारी 
सरळ रेषा नवचारात घ्ावी लागते. ही रेषा नवषुववृतताच्ा 
प्रतलाशी िृथवीच्ा केंद्राजवळ कोि करते. हे कोिी् अांतर 
सथाि निशशचतीसािी वािरले जाते. उिा., आकृती १.३ मध्े 
‘क्ष’ ्ा निकाणाचे नवषुववृतती् प्रतलािासूिचे अांतर ‘ क्षमव’ 
३०° एवढे आहे. आकृतीतील ‘्’ ्ा निकाणाचे कोिी् अांतर 
नकती अाहे ते आकृती िाहूि साांगा.

नवषवुवतृताच्ा प्रतलाप्रमाण े त्ाला समाांतर असलले े क्ष 
नबांितूिू जाणार े प्रतल आकृती १.३ मध्े िाखवले आह.े त्ा 
प्रतलाची िथृवीवरूि जाणारी रेषा आकृतीत िहा. ्ा रेषवेरील 
िथृवीवर असणारा कोणताही नबांि ू िथृवीच्ा केंद्राशी ३०° चाच 
कोि करतो.

१२७५६ नकलोमीटर

१२
७१

४ 
नक

लो
मी

टर

आकृती १.२ : िृथवीचे आकारमाि

आकृती १.३ : कोिी् अांतर-१

नवषुववृतती् 
प्रतल

उ.

ि.

करून पहा.

शाळेतील िृथवीगोलाचे निरीक्षण करा. िुढील 
प्रशिाांवर नवचार करूि चचा्स करा.
� िृथवीगोलावर काही उभ्ा व आडव्ा रषेा आहते. 

त्ाांिकैी कोणत्ा रेषाांची सांख्ा जासत आह े?
� ्ा रेषाांची िावे कशी नलनहली आहेत ?
� ्ा रेषाांच्ा िावाांमध्े कोणते साम् व फरक 

आढळतो ?
� अशा रषेा िथृवीवर प्रत्क्ष काढता ्तेील का् ?

जरा ण्चार करा !

भौगोणिक सपष्वीकरि
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� क१ व क२ तसेच ि१ व ि२ ्ाांमधील अांतर सारखेच 
आहे का ?

� क्ष-क१ व क्ष-ि१ ्ा अांतराांची तलुिा करा. ही अांतरे 
सारखी आहेत की वगेवगेळी आहते त ेतिासा.

� आता तमुही काढलले्ा लांबवतु्सळाांची तलुिा करूि ती 
सारखी आह ेकी लहािमोिी आहते ह ेतिासा.

� असे असण्ाचे कारण का् ?

* अक्ष्ृत्ते
तुमच्ा असे लक्षात आले असेल की ‘क्ष’ िासूि क१ 

व ‘क्ष’ िासूि ि२ ही अांतरे सारखीच आहेत. िरांतु २०° ला 
जोडूि काढलेले लांबवतु्सळ, हे ६०° ला जोडिू काढलेल्ा 
लांबवतु्सळािेक्षा मोिे आहे. गोल आकारामुळे असे होते. 
हे लक्षात घ्ा. िृथवीबाबतही असेच होते. आकृत्ाांमध्े 
जरी ्ा रेषा लांबवतु्सळ निसत असल्ा तरी िृथवीगोलावर 
मात्र त्ा वतु्सळाकार असतात. ्ा वतु्सळाांिा  अक्षवृतत  
असे महणतात. अक्षवृतते ही कोिी् अांतर मोजूि काढलेली 
असल्ामुळे त्ाांची मूल्े अांशात साांनगतली जातात. ्ा 
मूल्ाांिा अक्षाांश  असे महणतात. सव्स अक्षवृतते एकमेकाांिा 
समाांतर असतात.

क्ष

उततर

िनक्षण आकृती १.४ आकृती १.५ मध्े िाखवल्ाप्रमाणे नवषुववृतती् 
प्रतलािासिू अक्षाांशाचे कोि मोजले जातात. त्ामुळे  
नवषुववृतत हे ०° चे अक्षवृतत समजतात. त्ाला मूळ 
अक्षवृतत असेही महणतात. हे सवाांत मोिे अक्षवृतत 
(बृहतवृतत) आहे. नवषुववृततािासूि उततरेकडे व िनक्षणेकडे 
अक्षवृतताांचे मूल् वाढत जाते.

ण्षु््ृत् या शब्ाचा अर्थ सांगा.

नवषुववृततामुळे िृथवीचे उततर अानण िनक्षण असे िोि 
समाि भाग होतात. उततरेकडील भागास उततर गोलाध्स  
तर िनक्षणेकडील भागास िनक्षण गोलाध्स  असे महणतात. 
नवषुववृतताच्ा उततरेकडे व िनक्षणेकडे अक्षवृतते आकारािे 
लहाि-लहाि होत जातात. िृथवीगोलावर उततर व िनक्षण 
्ा िो्ही टाेकाांिा ती नबांिुसवरूि असतात. त्ाांिा अिुक्रमे 
उततर ध्ुव  व िनक्षण ध्ुव  असे महणतात. 

अक्षवृतताांची मूल्े साांगतािा ती अक्षवृतते उततर 
गोलाधा्सत आहेत की िनक्षण गोलाधा्सत आहेत हे साांगणे 
आवश्क असते. उततर गोलाधा्सतील अक्षवृतताांचा  ५° उ., 
१५° उ.,३०° उ., ५०° उ. तर िनक्षण गाेलाधा्सतील ५° 
ि., १५° ि., ३०° ि., ५०° ि. असा उले्ख केला जातो.

सांगा पाहू.

जरा डोके चाि्ा !

आकृती १.५ ः अक्षवृतते

०° ०°

१०° १०°

२०° २०°

३०° ३०°
४०° ४०°

५०° ५०°
६०° ६०°

७०° ७०°८०° ८०°९०°
उततर

िनक्षण

नवषुववृतत
नवषुववृतती् प्रतल

अक्षी् कोि

िृथवीचा अक्ष
िृथवीचे केंद्र

व२व१

भौगोणिक सपष्वीकरि
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नवषवुवतृताच्ा उततरकेड े३०° कािेी् अांतर असलले्ा 
सव्स निकाणाांिा जोडणारी रषेा महणजचे ३०° उ. अक्षवृतत 
हो्. ्ा अक्षवृततावरील सव्स सथािाांचे कोिी् अांतर 
समाि असल्ािे त्ाचे अक्षाांश ३०° उ. इतके असते. 
उततर अमेररकेतील ््ू ऑनलां्स, आनरिकेतील कैरो, 
आनश्ातील लहासा, बसरा इत्ािी निकाणे ३०° उ.  
अक्षवृततावर ्ेतात. आकृती १.६ िहा. हीच सांकलििा सव्स 
अक्षवृतताांसािी लागू िडते. 

िृथवीवर प्रत्ेकी १° च्ा अांतरािे एकूण १८१ 
अक्षवृतते काढता ्ेतात.
� ०° चे नवषुववृतत.
� १° ते ९०° अशी उततर गोलाधा्सतील ९० अक्षवृतते.
� १° त े९०° अशी िनक्षण गोलाधा्सतील ९० अक्षवतृते.

� एक सांत्रे घेऊि त्ाची साल काढा. तुमहाांला सांत््ाच्ा 
फोडी निसतील. ्ा फोडी सलग असतािा त्ाांवर उभ्ा 
रेषा निसतील.

� सांत््ाची एक फोड अलगि बाजूला काढा. सांत्र ेव नतच्ा 
फोडीचे निरीक्षण करा. आकृती १.७ िहा.

� फोडीच्ा िो्ही टोकाांकड ेव मध्भागी असणारा आकार 
सारखाच आह ेकी वगेवगेळा आह ेत्ाच ेनिरीक्षण करा.

� फोड काढल्ािांतर सांत््ावर त्ार झालेल्ा खाचेचा कोि 
वगेवगेळ्ा निकाणी सारखाच आह ेका ते िहा.

� सांत््ाच्ा एकूण फोडी नकती आहेत  ते मोजा.

करून पहा.

िृथवीचे केंद्र

््ु ऑनल्स््स  

९०° ि
शशच

म   रेख
ावृतत

९०°

३०
°      

नवषुववृतत

रेखाांश

३०° उततर अक्षवृतत

२०° ्णक्षि अक्षवृतत

िृथवीचे केंद्र

््ू अॉनलां्स
अ

क्षा
ांश

आकृती १.६ ः िृथवीची कोिी् मािे

कैरो

हरारे

िब्सि
ण्षु््ृत्वीय 

प्र्ि

३०° िूव्स रेखावृतत

३०° उततर अक्षवृतत

िृथवीचा आस९०° उततर ध्ुव

०° मूळ रेखावृतत
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आकृती १.७

मूल् ३६०° असते. िथृवीच्ा सांिभा्सिे सिु् धा 
असेच ३६०° नवचारात घ्ावे लागतात.

आकृ्वी १.९ चा ्ापर करून पुढवीि कृ्वी करा.
आकृती मधील ‘अम’ रेषा लक्षात घ्ा. ती ०° िाखवते.
� आता ‘मब’ जोडा. ‘मब’ रेषिेे ‘अम’ शी केलेला कोि 

मोजा. तो ‘ब’ जवळ नलहा. आता ‘ब’ मधिू जाणारे  

� सांत्र ेगाेलाकार असल्ािे त्ाचा आडवा छिे घेतला 
तर आिल्ाला वतु्सळ निसेल. वतु्सळाचे अांशातमक 

आकृती १.८  मध्े निलेले ‘  ्रल’, ‘  िफब’ 
‘  कखग’ हे तीिही कोि समाि मूल्ाांचे आहेत. ्ा 
कोिाांचे अांतर ५०° आहे. िरांतु िृथवीगोलावर जर आिण 
्-ल, ि-ब आनण क-ग ही निकाणे रेषेिे जाेडली तर 
त्ाांच्ामधील अांतर वेगवेगळी आढळतात. ्ाचे मुख् 
कारण िृथवीचा गोल आकार हे आहे.

तसेच उततरध्ुव व िनक्षण ध्ुव जोडणारे अध्सवतु्सळ 
आकृतीत नििक्ाांिी िाखवले आहे. ते िळक करा.

� अाता ‘मक’ जाेडा. ‘मक’ रेषेिे ‘अम’ शी केलेला 
 अमक मोजा. तो ‘क’ च्ा जवळ नलहा. आता ‘क’ 

मधूि जाणारे तसेच उततरध्ुव व िनक्षणध्ुव जोडणारे 
अध्सवतु्सळ काढा. 

� आता ०° ् ा नबांिूमधूि जाणारी व उततर धु्व-िनक्षण ध्ुव 
्ाांिा जोडणारी रेषा काढा.

करून पहा.

आकृती १.८ : कोिी् अांतर-२

०°

आकृती १.९

नवषुववृतत

िनक्षण ध्ुव

क

म

ब

उततर धु्व

अ
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* रतेखा्ृत्ते
तुमच्ा असे लक्षात ्ेईल की अ,ब,क हे िृथवीच्ा 

‘म’ ्ा केंद्राशी नवषुववृतताच्ा प्रतलावर होणारे कोि 
आहेत. ्ा नबांिूतूि उततर व िनक्षण धु्वाांिा जोडणाऱ्ा 
अध्सवतु्सळाकार रेषा काढता ्ेतात. ्ाप्रमाणे ‘अम’ िासूि 
प्रत्ेक अांशावर अध्सवतु्सळे काढता ्ेतात. ्ाांिा रेखावृतत  
महणतात. रेखावृतताांिैकी एक रेखावृतत ०° मािले जाते. 
०°  रेखावृतताला मूळ रेखावृतत  महणतात. ् ा रेखावृततािासूि 
इतर रेखावृतताांची कोिी् अांतरेे अांशामध्े साांनगतली 
जातात. त्ाांिा रेखाांश  महणतात. जसे तुमही आकृती 
१.९ ची कृती करतािा मोजलेत. ०° रेखावृतत व १८०° ही 
रेखावृतते िृथवीगोलावर एकमेकाांसमोर ्ेतात. त्ाांच्ामुळे 
त्ार होणारे वतु्सळ िृथवीची िूव्स गोलाध्स व िशशचम गाेलाध्स 
अशी नवभागणी करते. अक्षवृतते जशी ध्ुवाांकडे लहाि 
लहाि होत जातात तशी रेखावृतते होत िाहीत. सव्स रेखावृतते 
आकारािे सारखीच असतात. 

रेखावृतताांची मूल्े साांगतािा िूव्स गोलाधा्सत १०° िू., 
२५° िू., १३५° िू. ्ाप्रमाणे; तर िशशचम गोलाधा्सत १०° 
ि., २५° ि., १३५° ि. अशी साांनगतली जातात.

०° रेखावतृताच्ा िूवलेकडे ३०° कोिी् अांतर असलले्ा 
सव्स निकाणाांिा जाडेणारी अध्सवतु्सळाकार रेषा ३०° ि.ू 
रखेावतृत हो्. ्ा रेखावतृतावर आनरिकेमधील करैो, हरार,े 
िब्सि इत्ािी निकाण े्तेात. आकृती १.६ िहा. 

एवढ्ा मोठ्ा आकाराच्ा िृथवीवरील निकाणाांचे 
सथाि अक्षाांश व रेखाांशामुळे अचूकिणे साांगता ्ेते. 
लगतच्ा कोणत्ाही िोि अक्षवृतताांमधील अांतर सव्स 
निकाणी सारखेच असते. लगतच्ा कोणत्ाही िोि 
रेखावृतताांमधील अांतर मात्र सव्स निकाणी सारखे िसते हे 
सांत््ाच्ा फाेडतींच्ा निरीक्षणावरूि तुमच्ा लक्षात ्ेईल. 
िृथवीच्ा गोल आकारामुळे नवषुववृततािासूि उततर व 
िनक्षण गोलाधा्सत ्ा रेखावृतताांमधील अांतर कमी कमी होत 
जाते,  तर िो्ही ध्ुवाांवर ते अांतर शू्् इतके असते.

लगतच्ा कोणत्ाही िाेि अक्षवृतताांमधील 
िृथवीिृष्ठावरील अांतर १११ नकमी असते. तसेच 

नवषुववृततावर लगतच्ा कोणत्ाही िोि रेखावृतताांमधील 
अांतर १११ नकमी असते. १११ नकमी िरम्ाि असलेल्ा   
निकाणाांची अचूक सथािे साांगण्ासािी, अांशाची नवभागणी 
लहाि एककात करावी लागते. अांशाची ही नवभागणी नमनिट 
्ा एककात तर नमनिटाची नवभागणी सेकिं ् ा एककात केली 
जाते. अक्षाांश व रेखाांश ्ाांची मूल्े अांश, नमनिट, सेकिं ्ा 
एककामध्े साांगण्ाची िि् धत आहे. ्ामध्े अांशाचे ६० 
भाग होतात व प्रत्ेक भाग एक नमनिटाचा असताे. तसेच 
नमनिटाचे ६० भाग होतात व प्रत्ेक भाग एक सेकिंाचा 
असतो. ही मूल्े नच्हाांिी िुढीलप्रमाणे िाखवता ्ेतात. 
अांश (... °), नमनिट(...'   ), सकेिं (...'  '  ) 

जरा ण्चार करा !

जगाच्ा िकाशात रेखावृतताचे वाचि करण्ाचा 
खेळ वगा्सत चालू आहे. शाहीि व सांकेत एकमेकाांिा 
नवनशष्ट रेखावृततावरील निकाण शोधण्ास साांगतात व 
िोंिी घेतात. शाहीििे सांकेतला १८०° रेखावृतताांवरील 
रेंगल बेट (Wrengel) शोधा्ला साांनगतले. सांकेतिे 
रेंगल बेट हे निकाण िकाशात शोधले. िरांतु रेखावृतताांचे 
मूल् १८०° िूव्स नकंवा १८०° िशशचम ्ाांिैकी िेमके 
का् नलहावे, ्ा नवचारात िोघेही आहेत. तुमही त्ाांिा 
मित करा. ०° रेखावृततासांिभा्सिे सुि् धा असाच नवचार 
करता ्ेईल का् ?

प्रत्ेकी १° च्ा अांतरािे एकूण ३६० रेखावृतते 
काढता ्ेतात.
� ०° मूळ रेखावृतत
� १८०° रेखावृतत
� १° िूव्स ते १७९° िूव्स रेखावृतते, महणजेच िूव्स 

गोलाधा्सत एकूण १७९ रेखावृतते असतात.
� १° िशशचम ते १७९° िशशचम रखेावृतत,े महणजचे 

िशशचम गालेाधा्सत एकूण १७९ रेखावृतते असतात.

भौगोणिक सपष्वीकरि
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आकृती १.१० ः वृततजाळी

आकृती १.११ ः G.P.S. उिकरण

� अक्षाांश, रेखाांशाच्ा कोिाचे माि िृथवीगोल/
िकाशावर साांगता ्ेणे.

� अक्षवृतते व रेखावृतते ्ाांचे वाचि करता ्ेणे.
� गोलाकार वसतूांवर वृततजाळी त्ार करता ्ेणे. 

करण्ात ्ेतो. आिल्ा रोजच्ा वािरातील मोबाईल व 
मोटारतींमध्ेही ्ा तांत्रज्ािाचा वािर केला जातो.

अशा प्रकारे अािण िृथवीवरील सथािनिशशचतीसािी 
अक्षाांश व रेखाांश ्ाांचा वािर करतो. आजच्ा 
आधुनिक ्ुगात सुि् धा ही िि् धत अत्ांत प्रभावीिणे 
वािरात आहे. भौगोनलक मानहती प्रणाली  (G.I.S.= 
Geographical Information System), व 
जागनतक सथािनिशशचती प्रणाली  (G.P.S.= Global 
Positioning System) तसेच इांटरिेटवरील गुगल मरॅि, 
नवकीमरॅनि्ा व इस्ोच्ा भुवि  ्ा सांगणकी् िकाशा 
प्रणालतींमध्ेही अक्षवृतत व रेखावृतत ्ाांचा वािर 

* ्ृत्जाळवी

िृथवीगोलावरील अक्षवृतते व रेखावृतते ्ाांच्ामुळे 
वृततजाळी  त्ार होते. िृथवीवरील सथािनिशशचतीसािी ्ा 
वृततजाळीचा उि्ोग होतो. आकृती १.१० िहा. पृथ्वीगोिा्र प्रतयतेकी १०° अं्रानते णक्वी 

अक्ष्ृत्ते ् णक्वी रतेखा्ृत्ते काढ्ा यते्वीि ?

जरा डोके चाि्ा !

कोणत्ाही िोि रेखावृतताां िरम्ािचे अांतर हे 
अक्षवृतताप्रमाणे बिलत जाते. नवषुववृततावर हे अांतर 
सवा्सनधक असते तर ध्ुवाांवर हे अांतर श्ू्  असते.

नवषुववृतत - १११ नकमी
कक्कवृतत/मकरवृतत - १०२ नकमी
आशकट्सक/अांटाशकट्सक वृतत - ४४ नकमी
उततर/िनक्षण ध्ुव - ० नकमी

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

भौगोणिक सरानणनश्च्वीचवी भार्वीय प्रिािवी 
भौगोनलक सथािनिशशचती प्रणाली ्ा तांत्रज्ािात 

भारतािे सव्ांनसि् धता प्रसथानित केली आहे, ्ासािी 
भारत सवत:च्ा सात कृनत्रम उिग्हाांची ्ांत्रणा वािरणार 
आहे. ्ा प्रणालीमुळे िनक्षण आनश्ातील प्रिेश व 
बहुताांश नहांिी महासागरातील सथािनिशशचती अचूकिणे 
करणे शक् होणार आहे.    

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

   मिा हते यते्ते !
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(अ) अचूक ि्ा्स्ासमोरील चौकटीत P अशी खूण करा.
 (१) िृथवीवर िूव्स-िशशचम निशेत असलेल्ा कालिनिक 

आडव्ा रेषाांिा का् महणतात ?
  रेखावृतते £ आांतरराष्टट्ी् वाररेषा £ 

अक्षवृतते £
 (२) रेखावृतते कशी असतात ?
  वतु्सळाकार £ अध्सवतु्सळाकार £ 

नबांिुसवरूि £
 (३) अक्षवृतते व रेखावृतते नमळूि िृथवीगोलावर का् त्ार 

होते ?
   कोिी् अांतर £ गोलाध्स £ 

वृततजाळी £
 (४) उततर गोलाधा्सत एकूण नकती अक्षवृतते आहेत ?
   ९० £ ८९ £ 

९१ £
 (५) िूव्स गोलाध्स व िशशचम गोलाध्स कोणत्ा वृतताांमुळे त्ार 

होतात ?
   ० ° मूळ अक्षवृतत व १८० ° रेखावृतत £  

० ° मूळ रेखावृतत व १८० ° रेखावृतत £ 
उततर व िन्रिण ध्ुववृतते £

 (६) खालीलिैकी िृथवीगोलावरील नबांिुसवरूिातील वृतत 
कोणते ?

   नवषुववतृत £ उततर ध्ुव £ 
मूळ रेखावतृत £

 (७) िृथवीगोलावर ४५ ° उ. अक्षवृतत हे नकती निकाणाांचे 
मूल् असू शकते ?

   एक £           अिेक £  िोि £
(ब) िृथवीगोलाचे निरीक्षण करूि खालील नवधािे तिासा, अ्ोग्
 नवधािे िुरुसत करा.
  (१) मूळ रेखावृतत हे अक्षवृतताांिा समाांतर असते.
  (२) सव्स अक्षवृतत ेनवषुववृतताजवळ एकनत्रत ्ेतात.
  (३) अक्षवृतते व रेखावृतते ्ा कालिनिक रेषा आहेत. 

  (४) ८°४'  ६५'  '   उततर रेखावृतत आहे.
  (५) रेखावृतते एकमेकाांिा समाांतर असतात.

(इ) िुढीलिैकी ् ोग् वृततजाळी ओळखूि नतच्ासमोरील चौकटीत 
P अशी खूण करा.

ि.

उ.

£ 

ñdmÜ¶m¶ 

£ 

उ.

ि.उ.

ि.

£ 

उ.

ि.

£ 
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  (ड) िुढील तक्ा िूण्स करा.

्ैणशष्ट्ते अक्ष्ृत्ते रतेखा्ृत्ते

आकार

माि/
अांतर

प्रत्ेक अक्षवृतताचे 
माि वेगळे असते.

निशा/
सांबांध

िोि रेखावृतताांमध्े 
नवषुववृततावर जासत 
अांतर तर िो्ही 
ध्ुवाांकडे हे अांतर कमी 
होत जाते.

(क) उततरे नलहा.
   (१) उततर ध्ुवाचे अक्षाांश व रेखाांश कसे साांगाल ?
   (२) कक्कवृतत ते मकरवृतत हे अांशातमक अांतर नकती 

असते ?
   (३) ज्ा िेशातूि नवषुववृतत गेले आहे त्ा िेशाांची िावे 

िृथवीगोलाच्ा आधारे नलहा.
   (४) वृततजाळीचे उि्ोग नलहा.

� http://www.kidsgeog.com � http://www.wikihow.com 

� http://www.youtube.com � https://earth.google.com

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

शेजारचा ‘क्ू आर कोड’ समाट्सफोिचा वािर करूि सककॅि करता ्ेताे. 
सककॅि केल्ावर अािल्ाला ्ा िाठ्िुसतकाच्ा अध््ि-
अध्ाििासािी उि्ुक् नलांक/नलांकस (URL) नमळतील.

* उपक्रम
चेंडू घेऊि वृततजाळी त्ार करण्ाचा प्र्ति करा. 

सोबत निलेली छा्ानचत्रे िहा.

नवशेष मुलाांसािीची वृततजाळी
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आकृती २.२ : जगाचा िकाशा

०° ०°

उततर अमेररका

िनक्षणअमेररका

आनरिका

्ुरोि

आनश्ा

ऑसटट्ेनल्ा

िरॅनसनफक महासागर

िनक्षण महासागर

आशकट्सक महासागर

अ
ांटलाांनटक महासागर

अांटाशकट्सका

िरॅनसनफक महासागर

� कोणते महासागर चारही गोलाधाांत नवसतारलेले 
आहेत ?

� कोणकोणते खांड चारही गोलाधाांत नवसतारलेले 
आहेत ?
� सव्स रखेावतृत ेकोणत्ा िोि अक्षवृतताांवर एकत्र ्तेात ?

आिण िहेमी िथृवीच्ा सांिभा्सिे नवनवध निकाणाांबि ्िल, 
प्रिेशाांबि् िल, िद्ाांबि् िल, रसत्ाांबि् िल बोलत असतो. 
निकाणाचे सथाि, प्रिेशाचा नवसतार नकंवा ििी, रसता 
इत्ािी रेखी् बाबतींचा नवसतार अक्षवृतते व रेखावृतते 
्ाांच्ा आधारे िेमकेिणे साांगता ्ेतो. त्ासािी अक्षवृतते व 
रेखावृतते ्ाांमुळे त्ार हाेणाऱ्ा वृततजाळीचा िेमका वािर 
कसा करा्चा, ते आिण िाहू.

शाळेतील जगाचा िकाशा नकवंा िथृवीगोल वािरूि 
िढुील वण्सिाचा िडताळा घ्ा. 
� िृथवीवरील एखाद्ा निकाणाचे सथाि साांगतािा फक् 

एक अक्षवृतत व एक रेखावृतत नवचारात घेतले जाते. 

वरील आकृतीमध्े मूळवृतताांची मूल्े निली आहेत. उव्सररत अक्षवृतत व रेखावृतताांची मूल्े िकाशात नलहा.

आकृती २.१ ः िृथवीगोल

पृथ्वीगोिाशवी मैत्वी

िृथवीगोलाचे निरीक्षण करूि प्रशिाांची उततरे द्ा.
� िृथवीगोलावरील आडव्ा रेषाांिा का् महणतात ?
� नवषुववृतत कोणकोणत्ा खांडाांतूि व महासागराांतूि 

जाते ?
� ०° मूळ रेखावृतत व ०° मूळ अक्षवृतत (नवषुववृतत) 

नजथे एकमेकाांिा छिेतात त्ा निकाणाभोवती � 
अशी खूण करा.

२. चिा ्ृत्ते ्ापरूया् !
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उिा., निलली हे निकाण २८°३६' ५०'' उ. अक्षाांश व 
७७°१२'      ३'' िू. रेखाांशावर आहे.

� िृथवीवरील कोणत्ाही प्रिेशाचा नवसतार साांगतािा 
िेहमी त्ाच्ा सव्सिूर टोकाांकडील अक्षवृतते व रेखावृतते 
नवचारात घेतली जातात. उिा., ऑसटट्ेनल्ा िेशाचा 
नवसतार १०° ३०'  ि. ते ४३° ३९'  ि. अक्षवृतते व 
११३° िू. ते १५३° ३०'        िू.  रेखावृतता िरम्ाि आहे.

� िृथवीवरील ििी, रसता, सीमा इत्ािी रेषी् बाबतींचा 
नवसतार साांगतािा सुरुवातीच्ा सथािावरील अक्षाांश व 
रेखाांश तसेच शेवटच्ा सथािावरील अक्षाांश व रेखाांश 
नवचारात घेतले जातात. उिा., आनरिका खांडातील िाईल 
ििी शवहकटोरर्ा सरोवरात उगम िावते आनण उततरेकडे 
वाहत जाऊि अरॅलेकझाांनडट््ा 
शहराजवळ भूमध् समदु्रास 
नमळते. शवहकटोरर्ा 
सराेवराचे सथाि ०°४५' 
२१'' ि. अक्षाांश व ३३°२६'  
१८'' िू. रेखाांश आहे. तसेच 
अरॅलेकझाांनडट््ा शहराचे 
वृतती् सथाि ३१°१२'   उ. 
अक्षवृतत व २९°५५'  ०७'' 
िू. रेखावृतत आहे. िाईल 
ििीच्ा वृतती् नवसतारासािी 
हे अक्षाांश व रेखाांश नवचारात 
घेऊि  िाईलििीचा वृतती् 
नवसतार ०°४५' ि. अक्षाांश 
व ३३° २६' िू. रेखाांशािासिू 
(उगमािासूि) ३१° १२'   उ. 
अक्षाांश व २९° ५५'   ि्ू. 
रेखाांशाि्ांत (मुखाि्ांत) 
आहे असे साांगता ्ेईल.

* चिा, ् ृत्ते ् ापरूया्

आकृती २.३ : ब्ाझीलचा िकाशा

ZH$memer ‘¡Ìr.

आकृती २.३ च्ा आधारे 
सथाि व नवसतार ्ाांसांबांधीच्ा 
प्रशिाांची उततरे द्ा.

� ब्ाझीलची राजधािी ब्ानझली्ाच ेसथाि कोणत्ा अक्षाांश 
व रखेाांशािे निशशचत होत े?

� ५° १५' अक्षवतृत त े३३° ४५'   अक्षवतृताां िरम्ाि असणारा 
ब्ाझील िशे कोणकोणत्ा रेखावतृताां िरम्ाि आह े?

� ब्ाझील ् ा िेशाचा उततर - िनक्षण नवसतार कोणकोणत्ा 
गोलाधाांत आहे ?

�  ब्ाझील ्ा िेशाचा िूव्स-िशशचम नवसतार कोणत्ा     
गोलाधाांत आहे ?

� साओ रिाश्ससको ििीचा नवसतार कोणत्ा वृतताांच्ा 
आधारे नलहता ्ेईल ?

� माराजॉ बेटाचे सथाि अक्षवृतत व रेखावृतताच्ा आधारे 
साांगा.
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आपि काहवी महत््ाचया ्ृत्ांचा पररचय करून घतेऊ.
� नवषुववृततािासिू २३°३०'   उततर तसेच २३° ३०'  

िनक्षण अक्षवृतता िरम्ािच्ा भागातील सव्स निकाणी  
सू््सनकरणे वषा्सत िोि निवस लांबरूि िडतात. िृथवीवर 
इतर भागाांत सू््सनकरणे कधीही लांबरूि िडत िाहीत. 
२३° ३०'   उततर अक्षवृततास कक्कवृतत  व २३°३०'   
िनक्षण अक्षवृततास मकरवृतत महणतात.  

� नवषुववृततािासूि उततर व िनक्षणेकडील ६६° ३०'   ही 
िोि अक्षवृतते िेखील महत्वाची आहेत. नवषुववृतत ते 
६६° ३०'   उततर व िनक्षण अक्षवृतते ्ािरम्ाि वष्सभरात 
२४ तासाांच्ा कालम्ा्सिेत निि व रात्र होतात. ्ाांिा 
अिुक्रमे आशकट्सक वृतत  आनण अांटाशकट्सक वृतत  
असेही महणतात. 

� ६६° ३०'   उततर व िनक्षण अक्षवृतताांिासूि ९०° उततर 
व ९०° िनक्षण ध्ुवाि्ांत ्ा भागात निवस ऋतूप्रमाणे 
२४ तासाांिेक्षा जासत असू शकतो. हा नििमािाचा 

नकंवा रात्रमािाचा कालावधी कोणत्ाही एका धु्वावर 
जासतीत जासत ६ मनह््ाांचा असतो. ्ेथे नििमािाच्ा 
काळात आकाशात सू् ्स नक्षनतज समाांतर निसतो.
वरील सव्स अक्षवृतती् म्ा्सिा ्ा िृथवीचा आस 

२३°३०'   िे कलण्ाशी सांबनधत आहेत. इ्तता िाचवीमध्े 
आसाचे कलणे आिण नशकलो आहाेत.
� सू््सनकरणाांचा कालावधी व तीव्रता ्ाांिुसार िृथवीवर 

भारतातूि कोणते महत्वाचे वृतत जाते ते 
साांगा. ्ा वृततामुळे भारताच्ा कोणत्ा प्रिेशात 
‘लांबरूि’ सू््सनकरणे कधीच िडत िाहीत ? 
कोणता प्रिेश लांबरूि सू् ्सनकरणे वषा्सतूि िोि निवस 
अिुभवतो ? भारताच्ा िकाशा आराखड्ात  हे 
नवभाग वेगवेगळ्ा रांगाांिी िाखवा .

जरा ण्चार करा !

* महत््ाचवी ्ृत्ते

आकृती २.४ : महत्वाची वृतते

उततर धु्व

िनक्षण ध्ुव

२३° ३०' उ.  
(कक्कवृतत)

२३° ३०'  ि. 
(मकरवृतत)

६६° ३०' उ.(आशकट्सक वतृत)

६६° ३०'   ि.(अांटाशकट्सक वृतत)

०° (नवषुववृतत)

१८०°  रेखावृतत०° रेखावृतत

अ
नत
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नवनवध तािमािाांचे िट् टे (कनटबांध) त्ार होतात. 
तािमाि िट् टाांच्ा अिुषांगािे वा्ुिाबिट् टे निमा्सण 
होतात.

� सू््सप्रकाशाच्ा तीव्रतेिुसार होणारा िररणाम महणजे 
प्रिेशािुसार विसिती व प्राणी ् ाांमध्े नवनवधता निमा्सण 
होते. 

� ०°  रेखावृतत हे मूळ रेखावृतत (Prime Meredian) 
महणूि महत्वाचे आहे. जागनतक प्रमाणवेळ निशशचत 
करणेे व वेगवेगळ्ा िेशाांच्ा प्रमाणवेळाांशी साांगड 
घालणे हा ्ाचा मुख् उद्ेश आहे. हे रेखावृतत 
‘नग्निचचे रेखावृतत’ (G.M.T= Greenwich Mean 
Time) महणिूही ओळखले जाते.

� १८०° रेखावृतत हेही एक महततवाचे रेखावृतत आहे. 
मूळ रेखावृततािासूि िूवलेकडे व िशशचमेकडे १८०° 

(१) खालील रेखावृतताांच्ा समोरील रेखावृतते कोणती ?
 ९०° िूव्स, १७०° िशशचम, ३०° िूव्स, २०° िशशचम. 
(२) समोरासमोरील रेखावृतताांमुळे तुमहाांला का् 

समजते ?

जरा ण्चार करा !

जगातील सवाांत लहाि 
िेश महणूि ‘वहरॅनटकि 
नसटी’ ओळखला जातो. 
त्ाचे क्षेत्रफळ ०.४४ 
चौनकमी आहे. हा िेश 
इटली ि् नविकलिावर 
आहे. ्ाच्ा सभाेवती 
इटली हा िेश िसरलेला 
आहे. आकृती २.५ मध्े 
्ा िेशाचा नवसतार िहा. 
िशशचमेकडूि िूवलेकडे तसेच 
उततरेकडूि िनक्षणेकडे ्ा 
िेशाच्ा नवसतारामध्े अांश 
व नमनिटाांमध्े कोणताही 
फरक आढळत िाही. िरांतु 
सेकिंात फरक आढळतो. 
्ावरूि अांशाांतमक 
अांतरातील नमनिट व सेकिं ्ा लघु एककाांचा उि्ोग लक्षात 
घ्ा.

आकृती २.५ : वहरॅनटकि नसटीचा िकाशा

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

रेखावृतताांि्ांत इतर रेखावृतते काढली जातात. १८०° 
रेखावृतता सांिभा्सिे ‘आांतरराष्टट्ी् वाररेषा’ नवचारात 
घेतली जाते. 

� नवषुववृतत हे बृहतवृतत अाहे तसेच एकमेकाांसमोरील 
िोि रेखावृतते नमळूि बृहतवृतत त्ार होते. िृथवीवरील 
कमीत कमी अांतर शोधण्ासािी त्ाांचा वािर होतो.

१२
° २

१ '  
 ००

 '  '   ि
ू.

४१° ५४ '   ०० '  '   उ.

१२
° 

२१
 '  '   

३०
  '   ि

ू.

४१° ५४'  '   ३०'   उ.
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(अ) अचूक ि्ा्स्ासमोरील चौकटीत P अशी खूण करा. 

 (१) ६६° ३०'    उततर अक्षवृतत महणजेच
   आशकट्सक वृतत £ नवषुववृतत £  

  अांटाशकट्सक वृतत £

 (२) काेणते अक्षवृतत िृथवीला िोि समाि भागाांत नवभागते ?
   कक्कवृतत £ मकरवृतत £  

  नवषुववृतत £

 (३)  अाशकट्सक वृतताचे उततर धु्वािासूिचे कोिी् अांतर नकती  
  आहे ?

   ६६° ३०'    £ ९०° £  
  २३° ३०'    £

 (४) ०° मूळ रेखावृतत व नवषुववृतत कोणत्ा निकाणी  
  एकमेकाांिा छेितात ?

   िनक्षण महासागर £
   अटलाांनटक महासागर £  

  आनरिका खांड £

 (५) कोणत्ा अक्षवृतताांि्ांत सू््सनकरणे लांबरूि िडतात ?
   कक्कवृतत आनण मकरवृतत £
   आशकट्सकवृतत आनण अांटाशकट्सकवृतत £  

  उततर आनण िनक्षण ध्ुव £ 

 (६) िनक्षण धु्वावरील निकाणाचे अक्षवृतती् सथाि कोणते  
  असते ?

   ९०° िनक्षण अक्षवृतत £
   ९०° उततर अक्षवृतत £  

  ०° अक्षवृतत £

ñdmÜ¶m¶ 

(ब) खालील नवधािे तिासा, अ्ोग् नवधािे िुरुसत करूि िु्हा 
नलहा.

 (१) एखाद्ा निकाणाचे सथाि साांगतािा फक् रेखावृतताचा  
  उल्ेख केला तरीही चालतो.

 (२) एखाद्ा प्रिेशाचा नवसतार साांगतािा लगतच्ा  
  प्रिेशाच्ा मध्भागातील अक्षाांश रेखाांश गृहीत धरावे  
  लागतात.

 (३) फक् िकाशाि् वारे एखाद्ा रसत्ाचे सथाि साांगता ्ेते. 

 (४) ०° िूव्स रेखावृतत व १८०° िूव्स रेखावृतत.

 (५) एखािा माग्स नकंवा ििीप्रवाहाचा नवसतार, उगमाकडील  
  सथािाच्ा अक्षाांशािासूि शेवटच्ा सथािावरील 
  रेखाांशाच्ा िरम्ाि साांनगतला जातो.

 (६) ८°४'    उततर अक्षवृतत ते  ३७° ६६'   उततर अक्षवृतत ही  
  अचूक सथािनिशशचती आहे.

(क) िकाशा सांग्हातील जगाच्ा व भारताच्ा िकाशात िाहूि 
खालील काही शहराांचे सथाि शोधा. त्ाांचे अक्षाांश व रेखाांश 
नलहा.

  (१) मुांबई   (६) ओटावा 

 (२) गुवाहाटी   (७) टोनक्ो

 (३) श्ीिगर   (८) जोहा्सबग्स

 (४) भोिाळ   (९) ््ू्ॉक्क

 (५) चे्िई (१०) लांडि

कोिका्ा ् ते णशकागो हा प्र्ास ज्ळचया मागा्थनते 
करणयासाठवी ण्मानािा कोिकोितया ण्शतेनते 
नया्ते िागतेि ? 

जरा डोके चाि्ा !
� प्रमुख वृतते िकाशावर िाखवता ्ेणे.
� काही वृतताांचे महत्व ओळखणे व वािर करणे.
� जगातील कोणतेही निकाण, प्रिेश, िद्ा, रसते 

इत्ािी बाबतींचे सथाि नवसतार अचूकिणे काढता 
्ेणे.

   मिा हते यते्ते !
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 (इ) िुढील आकृतीत महत्वाची वृतत ेकाढा व त्ाांची अांशातमक 
मूल्े नलहा. (कोिमािकाचा वािर करा.)

प्रमुख रेखावृतते

(ई) िुढील तकत्ात प्रमुख वृतते अांशातमक मूल्ाांसह नलहा.

प्रमुख अक्षवृतते

* उपक्रम
नशक्षकाांच्ा मितीिे तुमच्ा शाळेचे अक्षवृतती् व रेखावृतती् सथाि काढा. ते शाळेच्ा िश्सिी भागात फलकावर नलहा.

९०° उ.

९०° ि.

०°
म

� http://www.kidsgeog.com � http://www.wikihow.com 

� http://www.youtube.com � http://www.latlong.com

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

(ड) िुढील बाबतींचे नवसतार िकाशा नकंवा िृथवीगोलाच्ा साहाय्ािे 
नलहा.

  (मोबाईल व इांटरिेटचा वािर करूि तुमही उततरे िडताळिू 
िहा.)

 (१) महाराष्टट् (राज्)

 (२) नचली  (िेश)

 (३) ऑसटट्ेनल्ा (खांड)

 (४) श्ीलांका (बेट)

   (५) रनश्ातील टट्ा्स सैबेरर्ि लोहमाग्स

   (सुरुवात-सेंट िीटसबग्स, शेवट- वह्रॅनडवहोसटॉक)
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मुलाांिो, िृथवीगोलावर अक्षवृतते आनण रेखावृतते कशी 
काढली जातात आनण त्ावरूि सथािनिनशचती कशी केली 
जाते हे आिण नशकलो आहोत. 

्ा िािात आिण िृथवीगोल व िकाशा ्ाांमधील फरक 
नशकणार आहोत. 

िाच ते सहा मुला-मुलतींचा गट करा व प्रत्ेक गटात  
शाळेतील जगाचा िकाशा, भारताचा िकाशा  व िृथवीगोल 
घ्ा. ्ा साधिाांचे निरीक्षण करा व प्रशिाांची उततरे नलहा. 

णशक्षकांसाठवी सूचना ः प्रत्ेक गटाला िृथवीगोल व िकाशे उिलबध करूि िेणे.

(अा)

(अ)

(इ)

आकृती ३.१ ः (अ) जगाचा िकाशा, (आ) भारताचा आराखडा, (इ) िृथवीगोल

करून पहा.

३. पृथ्वीगोि, नकाशा ्ुिना ् क्षतेत्भतेट
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� कोणते साधि सिाट आह े?
� कोणते साधि गोलाकार आह े?
� कोणत्ा साधिामुळे तुमही िृथवीचे िूण्स क्षेत्र एकाच वेळी 

िाहू शकता ?
� कोणत्ा साधिािे िृथवीची एका वेळी एकच बाजू 

िाहता ्ेत े?
� नवनशष्ट प्रिेशाचा (जस-े िशे, राज् इत्ािी) तिशीलवार 

अभ्ास करण्ासािी ्ािकैी कोणत ेसाधि वािराल ?
� कोणत्ा सानहत्ास िृथवीची प्रनतकृती महणता ्ेईल ?

्् ण्णम्वीय -  रुंिी व लाांबी अशा िोि नमती 
असलेला िृष्ठभाग. उिा., कागि, फळा, मेज, जमीि, 
इत्ािी. 

णत्णम्वीय - रुंिी, लाांबी व उांची असलेला िृष्ठभाग. 
उिा., डसटर, डबा, िेला, ताांब्ा, डोंगर, चांद्र,  इत्ािी. 

 निरीक्षणावरूि तुमच्ा असे लक्षात ्ेईल की,
� िकाशे हे ि् नवनमती असतात तर िृथवीगोल हा नत्रनमत 

असतो. 
� ि् नवनमती् घटकाला लाांबी आनण रंुिी असत.े लाांबी आनण 

रुिंी नमळूि त्ाच ेक्षते्रफळ त्ार होत.े
� नत्रनमती् वसतलूा लाांबी, रुिंी आनण उांची असत.े तीिही 

गोष्टी नमळूि त्ाच ेघिफळ त्ार होत.े
� िकाशाच्ा साह्ािे जगाचा तसेच म्ा्सनित प्रिेशाचाही 

अभ्ास करता ्ेतो.
� िृथवीगोल हा नकतीही लहाि नकंवा मोिा असला तरी 

सांिूण्स िृथवीची प्रानतनिनधक प्रनतकृती असते. 

* भौगोणिक सहि (क्षतेत्भतेट)
भौगोनलक सहल ही भूगोल नवष्ासािी अत ा्ंत 

महत्वाची अभ्ास िद्धती आहे. ्ात एखाद्ा क्षेत्राला 
भेट िेण्ात ्ेते. क्षेत्रभेटीमुळे त्ा निकाणची भौगोनलक, 
सामानजक िररशसथती जाणूि घेता ् ेते. त्ाचप्रमाणे सथानिक 
लोकाांशी प्रत्क्षिणे चचा्स करण्ाची सांधी नमळते. 

भौगोनलक शसथती जाणिू घणे्ासािी नशक्षकाांच्ा 
माग्सिश्सिाखाली िढुीलिकैी एखाद्ा निकाणाला अवश् 
भेट द्ा. उिा., िक्षत्राल्, डाकघर, बससथािक, मॉल, 
डोंगर, समदु्रनकिारा, लघउुद्ोग केंद्र,  इत्ािी. ् ा निकाणी 
आढळलले्ा नवनवध बाबतींची मानहती घ्ा, निरीक्षणे 
िोंिवा.

क्षते्रभटेीमध् े नशक्षक तमुहाांला सांबांनधत निकाणाची 
मानहती साांगतील. नशक्षकाांच्ा मितीि े प्रशिावली त्ार 
करा. आवश्कता असले तथे ेमलुाखती घ्ा व त्ाांच्ा 
िोंिी िेवा. नचत्र ेकाढा. रेखाटिे त्ार करा.

िृथवीचा गोल िकाशा त्ार करा्चा झाल्ास 
प्रत्क्ष तारेचा िृथवीगोल त्ार करतात. त्ाच्ा आत निवा 
लावूि त्ाचे प्रक्षेिण प्रकाशाच्ा साहाय्ािे कागिावर 
घेतले जाते. ्ा प्रक्षेिणाच्ा आधारे िकाशा त्ार केला 
जातो. महणजचे िृथवीचा नकवंा िथृवीच्ा कोणत्ाही भागाचा 
िकाशा त्ार करण्ासािी मलूभूत वतृतजाळी आवश्क 
असत.े अशा िि ्धतीि े नत्रनमती् िृथवीगोलावरूि ि् नवनमती 
कागिावर िकाशा त्ार केला जातो.

वृततजाळीतिू सोडलेला प्रकाश झोत िकाशा

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

� िकाशा व िृथवीगोलासह नवनवध वसतूांचे 
नमतीिुसार वगगीकरण करणे.

� आवश्कतेिुसार िकाशा नकंवा 
िृथवीगोलाचा वािर करणे.

भौगोणिक सपष्वीकरि

   मिा हते यते्ते !
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(१) ि् नवनमत व नत्रनमत साधिाांची वैनशष्टे काेणती ?
(२) अगिी छोटा िृथवीगोलावर कोणकोणत्ा बाबी िाखवता 

्ेतील ?
(३) िृथवीवर होणारे निवस व रात्र सांकलििा कोणत्ा साधिािे 

समजूि घेणे सोिे जाईल ?
(४) तुमचे गाव/शहर िाखवण्ासािी कोणते साधि उि्ोगी 

िडेल ?
(५) एका निकाणाहूि िुसऱ्ा निकाणी सहज िेता ्ेईल असे 

साधि कोणत े?

आकृती ३.२ ः अथा्स

भूगोि ्ािन  
‘अथा्स’ हा जगातील एक सवाांत मोिा नफरता िृथवीगोल 

आहे. अमेररकेच्ा सा्ं कुत सांसथािाांमध् े मिे (Maine) 

राज्ात ‘्ारमथ ्’ (Yarmouth) ्थेे ही िथृवीची महाका् 
प्रनतकृती आह.े ् ा िथृवीगोलाच्ा िररभ्रमणाचा व िररवलिाचा 
वगे िथृवीच्ा वगेािसुार राखलेला आह.े

ñdmÜ¶m¶ 

* उपक्रम 
वगा्सतील नवद्ाथ्ाांचे िोि गट त्ार करा. एका गटािे 

िुसऱ्ा गटाला िृथवीगोलावरील सथाि शोधाव्ास लावणे. 
िृथवीगोलाप्रमाणेच िकाशाचाही वािर करा.

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

� http://www.kidsgeog.com
� http://www.wikihow.com
� http://www.ecokids.ca
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आकृती ४.१ ः शेकोटीला बसलेली मुले

� सकाळी थांडी होती.
� िुिारी उकडत होते.
� िुिारी अचािक िाऊस आला.
� िहाटे गार वारा सुटला होता.
� सांध्ाकाळी ढग जमा झाले होते.
� रात्री फार छाि चाांिणे िडले होते, वाऱ्ाचीही छाि 

झुळूक ्ेत होती.

* ह्ा
एखाद्ा निकाणची नवनशष्ट वेळेला असणारी 

वातावरणाची शसथती आिण प्रत्ेकजण अिुभवत असतो. 
नतचे वण्सिही आिण करतो. ही शसथती अलिकालीि असते. 
्ालाच आिण त्ा निकाणाची हवा महणतो. उिा., थांड 
हवा, गरम हवा, कोरडी हवा, िमट हवा, इत्ािी.

वरील प्रत्ेक निकाणावरील १० जूि ्ा निवशी 
हवेची शसथती नभन्न आहे. कोशचिला ढगाळ हवा आहे. 
महणजे सू््सप्रकाश िाही. िावसाळा िुकताच सुरू झाला 
आहे. त्ामुळे हवेत बाष्िाचे प्रमाण अनधक असते. 
महणूि किडे लवकर वाळत िाहीत. अशी शसथती तुमहीही 
िावसाळ्ात अिुभवली असेल.

भोिाळला कडक ऊि आहे. ओल्ा किड्ाांतील 
िाण्ाचे बाष्िात िटकि रूिाांतर होईल व किडे लवकर 
वाळतील.

मसुरी कक्कवृतताच्ा उततरेस असल्ािे तेथे सू्ा्सची 
उष्णता कमी नमळते. िव्सती् प्रिेशामुळे हवा थांड असते. 
थांड हवा व बेताच्ा उ्हामुळे किडे वाळण्ास जासत 
कालावधी लागतो.

वातावरणातील उष्णता, बाष्ि तसेच वाहत्ा वाऱ्ािे 
िेखील किडे लवकर वाळतात. वातावरणाच्ा शसथतीत 
्ाप्रमाणे सतत बिल होत असतात. वातावरणातील हे 
बिल आिणही िेहमी अिुभवत असतो.

सांगा पाहू.

सांगा पाहू.
भारतातील िुढील निकाणी १० जिू ् ा निवशी वातावरणाची शसथती िुढीलप्रमाणे आहे. ् ा तकत्ाच्ा आधारे प्रशिाांची 

उततरे साांगा.
अ. क्र. शहर राजय ्तेळ ह्ा कशवी आहते ?

१. कोशचि केरळ िु. १२.३० वा. ढगाळ आहे.

२. भोिाळ मध्प्रिेश िु. १२.३० वा. कडक ऊि िडले आहे.

३. मसुरी उततराखांड िु. १२.३० वा. थांड हवा  व बेताचे ऊि.

� कोणत्ा निकाणाच े वाळत घातललेे किडे 
लवकर वाळतील त ेसकारण साांगा.

� कोणत्ा निकाणी किड ेउनशरा वाळतील व का ?
� ्ा निकाणाांच्ा वातावरणाची शसथती िहेमी 

अशीच राहील की त्ात बिल होईल ?

 तुमच्ा िररसरातील कालच्ा नकंवा आजच्ा 
हवेशी िुढीलिैकी कोणकोणती नवधािे जुळतात ते िहा. 
्ानशवा् आणखी कोणती नवधािे तुमहाांला सुचतात.

भौगोणिक सपष्वीकरि

४. ह्ा ्  ह्ामान
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लहाििणािासूि तुमही उ्हाळा, िावसाळा आनण 
नहवाळा हे ॠतू अिुभवले आहेत. त्ा आधारे िुढील 
प्रशिाांची उततरे नलहा. 
� जािेवारी ते नडसेंबर ्ा वष्सभराच्ा काळात 

सव्ससाधारणतः कोणते ॠतू कोणत्ा मनह््ाांत ्ेतात ते 
तक्ा सवरूिात वहीत नलहा.

� िाऊस िडत असेल त्ा वेळी आिण कोणते नवशेष 
किडे घालतो ?

� लोकरीचे किडे आिण केवहा वािरताे ?
� तलम सुती किड ेप्रामखु्ाि ेकोणत्ा ऋततू वािरतात ?

िो्ही ध्ुवाांकडे तािमाि कमी कमी होत जाते. 
� ्ायु् ाब ः हवेला वजि असते. त्ामुळे हवेचा 
िाब निमा्सण होतो. हवेच्ा िाबाला वा्ुिाब महणतात. 
वातावरणाच्ा सवाांत खालच्ा थरावर त्ावरील हवेचा 
िाब िडतो त्ामुळे  हवेची घिता वाढते. िृथवीच्ा 
िृष्ठभागालगत वा्ुिाब जासत असतो. उांचीिुसार तो कमी 
होतो. हा झाला ऊधव्स वा्ूिाब. तािमािातील फरकामुळे 
िेखील वा्ूिाबात बिल होतो. हे बिल नक्षनतज समाांतर 
निशेत घडतात. त्ामुळे हवेचे वाऱ्ात रूिाांतर होते.
� ्ारते ः जासत वा्िुाबाकडूि कमी वा्िुाबाकड े हवा 
नक्षनतजसमाांतर निशते वाहू लागत,े त्ास वारा महणतात. 
कमी व जासत वा्ुिाबातील फरकाांिुसार वाऱ्ाचा वेग िरतो.
� आर््थ्ा ः वातावरणात बाष्ि असते. ज्ा हवेत 
बाष्ि जासत असते ती हवा िमट असते. वातावरणातील 
िमटिणास आद्र्सता महणतात. वातावरणातील आद्र्सतेचे 
प्रमाण तािमािावर अवलांबूि असते. जासत तािमािाच्ा 
हवेमध्े जासत बाष्ि मावू शकते.
� ्ृष्वी ः हवेतील बाष्िाचे िाणी व नहम ्ाांत होणारे 
रूिाांतरण व ते िु्हा िृथवीवर ्ेणे ्ास वषृ्टी महणतात. 
िाऊस, नहम, गारा इत्ािी वृष्टीची रूिे आहेत. 

हवा कशी आह े ह े त्ा त्ा वळेिुेसार साांगतात, तर 
हवामाि िीघ्सकालीि िररशसथतीिसुार साांगतात. हवेत सतत 
बिल होत असतो व तो सहजिण ेजाणवतो. हवामािातील 
बिल िीघ्सकाळािे होतात. त ेसहज जाणवणारे िसतात.

अक्षवृतती् सथाि, समदु्रसिाटीिासिू उांची, 
समदु्रसाशन्नध्, सागरी प्रवाह ह ेघटक हवामािावर िररणाम 
करतात. ्ानशवा् िव्सतराांगा, जनमिीचा प्रकार, सथानिक 
वार,े इत्ािी घटकाांचा िेखील त्ा त्ा प्रिेशातील हवामािावर 
िररणाम होतो.

* ह्ामान
तुमच्ा असे लक्षात ्ेईल की प्रत्ेक ॠतूचा 

नवनशष्ट कालावधी असतो. सव्ससाधारणिणे वषा्सच्ा 
त्ाच कालखांडात आिण हे ॠतू अिुभवत असतो. 
हवामािशासत्रज् एखाद्ा प्रिेशातील हवेचे अिेक 
वषले निरीक्षण करतात. ्ा अभ्ासातूि त्ा प्रिेशातील 
हवेची सरासरी शसथती निनशचत केली जाते. हवेची अशी 
िीघ्सकालीि सरासरी शसथती महणजे त्ा प्रिेशाचे ‘हवामाि’ 
हो्. उिा., हवामाि शीत व कोरडे, उष्ण व िमट नकंवा 
उष्ण व कोरडे असे साांगता ्ेते.

हवेमध्े तािमाि, वारे, आद्र्सता, इत्ाितींमुळे वारांवार 
बिल घडतािा आढळतात. ही सव्स हवेची मुख् अांगे आहेत. 
त्ाांचा आिल्ा िैिांनिि व्वहारावर व जीविशैलीवर 
िररणाम होत असतो. हवेच्ा ्ा अांगाांचा नवचार हवामाि 
साांगण्ासािी केला जातो. 
* ह्तेचवी अंगते
� ्ापमान ः िृथवीच्ा िृष्ठभागास सू् ा्सिासूि उष्णता 
नमळते. ्ा उष्णतेमुळे िृथवीचा िृष्ठभाग ताितो. 
तािलेल्ा भिूृष्ठाच्ा साशन्नध्ामुळे जवळची हवा तािते 
व त्ािांतर हवेचे वरचे थर क्रमाक्रमािे ताितात. त्ामुळे 
समुद्रसिाटीिासूि जसजसे उांच जाऊ तसतसे हवेचे तािमाि 
कमी होते. अशाच प्रकारे साधारणिणे नवषुववृततािासूि 

सांगा पाहू.

१. रंड ह्तेचया प्र्तेशा् ्ुमहवी कोि्ते वय्साय कराि ?
२. उष्ि ह्तेचया प्र्तेशा् ् ुमहवी कोि्ते वय्साय कराि ?

जरा डोके चाि्ा !

भौगोणिक सपष्वीकरि
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(अ)  मी कोण ?
  (१) मी िेहमी बिलत असते.
  (२) मी सव्स निकाणी सारखे िसते.
  (३)  मी जलनबांिूचे सथा्ुरूि असते.
  (४)  मी वातावरणात बाष्िरूिात असते.
(ब)  उततरे नलहा.
  (१) महाबळेशवरचे हवामाि थांड का आहे ?
  (२) समुद्रनकिाऱ्ाजवळील हवामाि िमट असते कारण का् ?
  (३) हवा व हवामाि ्ाांमध्े कोणता फरक आह े?
  (४) हवेची अांगे कोणती ?
  (५) समुद्रसाशन्नध् व समुद्रसिाटीिासूिची उांची ्ाांचा  

  हवामािावर कोणता िररणाम होतो ?

िुढील िािात आिण तािमाि ् ा हवेच्ा अांगाची अनधक 
मानहती घेऊ्ा.

हवामािाचा िररणाम सांिूण्स सजीवसृष्टीवर 
नवनवध प्रकारे होत असतो. बहुताांश सजीवसषृ्टी िोषक 
हवामाि असलेल्ा प्रिेशात निसूि ्ेते. सजीवाांचा 
अाहार, निवारा ् ा बाबतींवरही हवामािाचा िररणाम होत 
असतो. िृथवीवरील िाण्ाचे नवतरण िेखील हवामाि 
नि्ांनत्रत करते.

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

� िररसरातील हवेचे वण्सि करणे.
� वेळोवेळी हवेत होणारे बिल ओळखणे.

� हवेच्ा अांगाचा नवचार करूि हवामािाच्ा बिलाची 
चचा्स करणे.

� हवा व हवामाि ्ाांतील फरक साांगता ्ेणे.

ñdmÜ¶m¶ 

(क) खालील हवामाि शसथतीसािी तुमच्ा िररच्ाची निकाणे 
नलहा. (िकाशासांग्ह वािरा.)

उष्ण
उष्ण व िमट 

शीत

उष्ण व कोरडे

शीत व काेरडे

(ड) िुढील तक्ा िूण्स करा.

ह्ा ह्ामान
वातावरणाची अलिकालीि 
शसथती

लवकर बिलत िाही.
नवनशष्ट निकाणाच्ा 
सांिभा्सिे व्क् केली जाते.

हवामािाची अांगे- तािमाि, 
वारे, वषृ्टी, आद्र्सता, वा्ुिाब.

* उपक्रम
  तुमच्ा गावाचे हवामाि कसे आहे ते नशक्षकाांच्ा 

मितीिे समजूि घ्ा.

एखाद्ा निकाणाच्ा हवेत सतत बिल होत 
असतो, िण त्ा निकाणाच्ा हवामािात सहसा फरक 
िडत िाही. हवामाि सव्स निकाणी सारखे िसते. आिल्ा 
भारतातसुि् धा हवामाि कािेे शीत तर कोिे उष्ण, कोिे िमट 
तर कोिे कोरडे असते.

       हते नतेहमवी िक्षा् ठते्ा.

   मिा हते यते्ते !
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भारती् हवामािशासत्र नवभागािे िोवहेंबर २०१४ ला आलेल्ा वािळाची नटिलेली प्रनतमा. साांगा िाहू 
्ा प्रनतमेिुसार वािळ कोणत्ा समदु्रात आले होत े?

� http://www.kidsgeog.com � http://www.wikihow.com

� http://www.ecokids.ca

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते
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� एक नवजेरी घ्ा. ती एका जागी शसथर िेवा. ् ा नवजेरीचा 
िडणारा प्रकाशझोत िूण्सिणे मावेल असे िोि मोिे कागि 
घ्ा. ते सिाट िृष्ठभागावर नचकटवा.

� आता कागिाचा नवजेरीशी ९०° चा कोि (लांबरूि) 
होईल असा धरा. (आकृती ५.१ - अ)

� नवजरेीचा झोत कागिावर सोडा. प्रकाशझोतािे व्ािललेा 
भाग िेश्सलिे रेखाांनकत करा. ् ा कागिावर ‘अ’ नलहा.

� आता िुसरा कागि घ्ा. हा कागि नवजेरीशी (नतरिा) 
१२०° चा कोि करेल असा धरा. (आकृती ५.१ - 
ब) नवजेरीचा झोत ्ा कागिावर सोडा. प्रकाशझोतािे 
व्ािलेला भाग िेश्सलिे रेखाांनकत करा. ्ा कागिावर 
‘ब’ नलहा. िो्ही कागिाांचे निरीक्षण करा.

आता साांगा की,
� कोणत्ा कागिावर प्रकाशझोतािे व्ािलेली जागा  

जासत आह े?
� काेणत्ा कागिावर ती कमी आहे ?
� आता नवजेरी व कागि ्ाांच्ातील कोिात आणखी 

बिल करूि प्रकाशझोतािे व्ािलेल्ा भागाबाबत 
का् होते ते िहा ?

� प्रकाशझोतािे व्ािलेली जागा व कागिाचा कोि ्ाांचा  
कशाप्रकारे सहसांबांध असेल ?

िथृवीवर ्ेणार े सू् ्सनकरण सरळ रेषते ्ते असतात. 
तथानि िथृवी गोल असल्ामळु ेह ेनकरण िृथवीिृष्ठावर सव्सत्र 

लांबरूि िडत िाहीत. ह ेनकरण काही भागाांत लांबरूि तर काही 
अ्् भागाांत नतरि ेिडतात. त्ामळु ेिथृवीवर का् होत ेत ेिाहू.
� लांबरूि प्रकाशनकरण कमी जागा व्ाितात (आकृती 

५.१-अ). कमी जागा व्ािलले्ा भागात प्रखर प्रकाश 
व जासत उष्णता नमळत,े त्ामळु ेतेथील िृष्ठभाग जासत 
ताितो. ि्ा्स्ािे तेथील हवा जासत तािते. 

� नतरि ेप्रकाशनकरण जासत जागा व्ाितात (आकृती ५.१-
ब). जासत जागा व्ािलले्ा भागात प्रकाशाची प्रखरता 
कमी व उष्णता कमी असत.े त्ामळु े तेथील िृष्ठभाग 
कमी ताितो. ि्ा्स्ािे तेथील हवा कमी तािते.

आकृती ५.२ मध् े िाखवल्ाप्रमाण े ‘अ’ ्ा प्रिशेात 
सू् ्सनकरण लांबरूि िडत आहते. ‘ब’ ्ा प्रिेशात सू् ्सनकरणे 
नतरिी िडतात. ‘क’ ्ा निकाणी ती अनत नतरिी िडत आहते.
� िृथवीिृष्ठावरील ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ ्ा प्रिेशाांतील 

प्रकानशत भागाची मोजिट् टीचा वािर करूि रुंिी मोजा.
� आकृतीतील सू््स व िृथवीच्ा िरम्ाि िृथवीकडे 

्ेणाऱ्ा नकरणाांची जाडी मोजा.
� आकृतीत निलेल्ा अक्षवृतताांचा नवचार करूि िृथवीवर 

कोणत्ा वृततािाशी तािमाि जासत असेल?
� कोणत्ा वृततािाशी ते मध्म असेल? व कोणत्ा 

भागात ते खूि कमी असेल? वगा्सत चचा्स करा व उततरे 
वहीत नलहा. 

(अ) (ब)

आकृती ५.१ ः नवजेरीच्ा प्रकाशझोताच्ा साहाय्ािे लांबरूि व नतरप्ा भागावर व्ािलेले क्षेत्र

करून पहा.

करून पहा.

भौगोणिक सपष्वीकरि

५.  ्ापमान
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अक्षाांश ्ा मुख् कारणानशवा् िृथवीवरील इतर 
घटकही तािमािाच्ा असमाि नवतरणास कारणीभूत 
असतात. िरांतु ्ा घटकाांचा िररणाम प्रािेनशक िातळीिुरता 
म्ा्सनित असताे. ते घटक िुढीलप्रमाणे आहेत.  

समुद्रसाशन्नध्, खांडाांतग्सतता, समुद्रसिाटीिासूिची 
उांची व प्राकृनतक रचिा ्ा घटकाांिुसार प्रिेशाांमधील 
हवामािात नवनवधता आढळते. ् ाांनशवा् ढगाांचे आचछािि, 
वारे, विाचछािि, िागरीकरण, औद्ोनगकीकरण इत्ािी 
घटकाांचा िररणाम सथानिक हवामािावर होत असतो.

िृथवीवर ्ेणारी सू््सनकरणे सरळ रेषेत व एकमेकाांिा 
समाांतर असतात. िरांतु िृथवीचा गोल आकार व त्ामुळे 
होणारी वक्रता ्ाांमुळे सू््सनकरणे जासत नकंवा कमी 
जागा व्ाितात हे आिण िानहले. सू्ा्सिासूि िृथवीला 
नमळणाऱ्ा उष्णतेचे नवतरण त्ामुळे असमाि होते. 
िररणामी नवषुववृततािासूि उततर ध्ुवाकडे तसेच िनक्षण 
ध्ुवाकडे तािमािाच्ा नवतरणात असमािता निमा्सण 
होते. तािमािाच्ा नवतरणािुसार िृथवीचे नवषुवृततािासूि 
धु्वाि ा्ंत उष्ण, समशीतोष्ण व शीत असे तीि कनटबांधाांत 
(िट् टाांत) नवभाजि करता ्ेते. आकृती २.४ व ५.३ 
च्ा आधारे हे समजूि घ्ा. 
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आकृती ५.२ ः िृथवीचा आकार व सू् ्सनकरणाांचे नवतरण

०° ते २३° ३०' उततर व िनक्षण ्ा िट् टात 
सू््सनकरण कसे िडत असतील ?

२३° ३०' ते ६६° ३०' उततर व िनक्षण ्ा 
िट् टात सू््सनकरण कसे िडत असतील ?

६६° ३०' ते ९०° उततर व िनक्षण ्ा भागात 
सू््सनकरण कसे िडत असतील ?

एखाद्ा प्र्तेशाचते ह्ामान समजणयास रतेखा्ृत्वीय 
ण्स्ारापतेक्षा अक्ष्ृत्वीय ण्स्ार अणिक उपयोगवी 
अस्ो. हते ण्िान खरते की खोटते ? का ? 

जरा डोके चाि्ा !

आकृती ५.३ ः कनटबांध (ताििट् टे)

उष्ण कनटबांध
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शीत कनटबांध

CËVa Y«wd

समशीतोष्ण कनटबांध

समशीतोष्ण कनटबांध

6603०' CËVa 

2303०'CËVa 

6603०' X{jU

2303०' X{jU 

00

शीत कनटबांध

९०0

९०0

भौगोणिक सपष्वीकरि

     पहा बरते जम्ते का ?
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जमीि व िाणी, िो्ही तािणे 
व थांड होण े ्ात असमािता असत.े 
ह े समजण्ासािी आिण एक कृती 
करू्ा.

आकृती ५.४ ः िाण्ाचे तािणे व थांड होणे

तुमच्ा असे लक्षात ्ेईल की, जमीि िाण्ाच्ा 
तुलिेत लवकर थांड झाली आहे. उ्हात िेवलेले िाणी मात्र 
नकंनचत कोमटच राहते. जमीि व िाणी ्ाांच्ा तािण्ाच्ा 
व थांड होण्ाच्ा ्ा फरकामुळे जनमिीवरील हवा लवकर 
तािूि लवकर थांड होते, तर िाण्ावरील हवा उनशरा तािूि 
उनशरा थांड होते.  िररणामी समुद्रनकिारी भागात खांडाांतग्सत 
भागािेक्षा हवेचे तािमाि निवसा कमी असते तर रात्री जासत 
असते. खांडाांतग्सत भागात मात्र नकिारी भागािेक्षा हवेचे 
तािमाि निवसा जासत असते व रात्री कमी असते.

समुद्रनकिारी भागात समुद्राचे िाणी तािल्ािे िाण्ाची 
वाफ हवेत नमसळत असते. िाण्ाची वाफ हवेतील तािमाि 
सािवू शकते त्ामुळे ्ा भागात हवा आद्र्स व उबिार राहते. 
्ाउलट िररशसथती खांडाांतग्सत भागात असते. बाष्ि िसल्ािे 
हवा कोरडी राहते. िररणामी तािमािातील फरक तीव्रतेिे 
होतात. निवसभराच्ा कमाल व नकमाि तािमािाांतील 
फरकास त्ा निकाणची िैिांनिि तािमाि कक्षा महणतात.

थोडक्ात, नकिारी भागात निवसाच्ा व रात्रीच्ा 
तािमािाांतील फरक कमी असतो, तर खांडाांतग्सत भागात 
तािमािाांतील हा फरक जासत असतो. उिा., मुांबईचे 
तािमाि सम आहे तर िागिूरचे तािमाि नवषम आहे. 
कोकण नकिारी भागातील तािमाि कक्षा कमी असते, तर 
नविभा्सकडे तािमाि कक्षेत वाढ झालेली आढळते. नकिारी 

समाि आकारमािाची िोि भाांडी 
समप्रमाणात िाण्ािे भरूि घ्ा. 
्ाांतील एक भाांडे घरातच िेवा व िुसरे 
भाांडे सू्योि्ाच्ा सुमारास घराबाहेर 
िेवा. घराबाहेर िेवलेल्ा भाांड्ावर 
सतत सू््सनकरण िडतील ् ाची काळजी 
घ्ा. आकृती ५.४-ब प्रमाणे.

आता िुिारच्ा िरम्ाि घरातल्ा जनमिीवर अिवाणी 
चालूि जनमिीच्ा तािमािाचा अांिाज घ्ा. िाण्ात हात 
घालूि िाण्ाच्ा तािमािाचा अांिाज घ्ा. 

हीच कृती घराबाहरेील जनमिीच्ा बाबतीत व भाांडे 
भरूि िवेलले्ा िाण्ाच्ा बाबतीत करा. आता जमीि व  
िाणी ्ाांच्ा तािमािाबद्लची तमुची निरीक्षण ेवहीत नलहा.

सुरुवातीला केलेला जमीि व िाण्ाचा प्र्ोग सा्ांकाळी 
सात वाजता िु्हा करूि िहा. निरीक्षणे वहीत िोंिवा. आता 
िाण्ाची भाांडी काढूि घेतलीत तरी चालतील. िोंिवलेल्ा 
सव्स निरीक्षणाांची वगा्सत चचा्स करा. 

करून पहा.

अ ब

आिल्ाला िेहमी असे वाटते, की 
सू््सनकरणाांमुळे हवा तािते व गरम हवेमुळे जमीि व िाणी 
तािते. प्रत्क्षात मात्र खालीलप्रमाणे घडत असत-े

जमीि व िाणी सू् ्सनकरणाांमुळे प्रथम तािते. त्ािांतर 
जमीि व िाणी ्ाांिी शोषलेली उष्णता वातावरणात 
उतसनज्सत होते. त्ामुळे भिूृष्ठालगत असलेला हवेचा थर 
वरच्ा निशेिे ताित जातो. महणूिच िृष्ठभागालगत हवा 
जासत गरम असते व िृष्ठभागािासूि जसजसे वर जावे 
तसतसे हवेच्ा तािमािात घट होत जाते. समुद्रसिाटीला 
असणारे तािमाि हे िव्सती् भागात कमी झालेले अाढळते.

भौगोणिक सपष्वीकरि

       हते नतेहमवी िक्षा् ठते्ा.
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प्रिेशात महणिूच सम हवामाि असते. उिा., मुांबईचे हवामाि 
सम, तर िागिूरसारख्ा खांडाांतग्सत प्रिेशाचे हवामाि नवषम 
असते.  ताित िवेलले्ा िाण्ात चार-िाच प्रॅशसटकची बटणे 

टाकूि बटणाांची हालचाल कशाप्रकारे होते ते िहा.

 िाणी तािल्ावर ते प्रसरण िावते. तळाकडील 
जासत गरम िाणी वर ्ेते. त्ाबरोबर बटणे िाण्ाच्ा 
िृष्ठभागाांवर ्ेतात, त्ामािािे वरचे थांड िाणी तळाकडे 
जाऊ लागते. त्ाबरोबर बटणे िेखील खाली जातात. असे 
सतत होऊ लागते. असे तुमच्ा लक्षात ्ेईल. महणजेच 
तािल्ामुळे िाण्ात ऊधव्सगामी प्रवाह निमा्सण होतो. 
निसगा्सत मात्र थोडी वेगळी िररशसथती असते. 

तािमािातील फरकामुळे महासागराांमध्े िाण्ाचे 
ऊधव्सगामी तसेच नक्षनतज समाांतर प्रवाह निमा्सण होतात. 
नक्षनतज समाांतर प्रवाह हे तािमािाांतील फरकाप्रमाणेच 
िाण्ाच्ा घितेत झालेला बिल व वारे ्ाांमुळे निमा्सण 
होतात. हे सागरी प्रवाह नवषुववृतत ते धु्वी् प्रिेश व धु्वी् 
प्रिेश ते नवषुववृतत असे वाहतात. िकाशा ५.६ िहा.

सागरी प्रवाह ज्ा वेळेस शीत कनटबांधाकडूि 
उष्ण कनटबांधाकडे ्ेतो त्ा वेळेस उष्ण कनटबांधातील 
नकिारिट्ीचे तािमाि कमी होते. ्ाउलट प्रवाह जेवहा  
उष्ण कनटबांधाकडूि शीत कनटबांधाकडे जातात तेवहा 
तेथील नकिारिट्ीचे तािमाि वाढते. 

तुमही सातारा नजलह्ात माण ्ेथे राहता. तुमची 
आजी नसांधुिुग्स नजलह्ात वेंगलुले ्ेथे राहते. निवाळीत 
िेहमी तुमही वेंगलु्ा्सला जाता. तेथील समुद्रनकिारा 
तुमहाांला खिू आवडतो. तेथील उबिार हवा तुमहाांला 
भावते कारण तुुमच्ा गावची कोरडी हवा आनण बोचरी 
थांडी नतथे िसते. ्ा वेळेस तुमची आजी िम्ाच्ा 
नवकारािे आजारी आहे. डॉकटराांिी नतला कोरड्ा 
हवेच्ा निकाणी जाऊि राहाण्ाचा सल्ा निला आहे. 
साांगा बरे ्ा निवाळीत तुमही का् कराल ?

� मुांबई, िागिूर व श्ीिगर ्ा शहराांची िैनिक 
तािमाि कक्षा शोधा व सतांभालेख त्ार करा.

आकृती ५.५ ः उष्णतेचे वहन व ऊरव्वप्रवाह

हररतगृह वा्ूांचे िररणाम ः वातावरणातील काही 
वा्ू जसे ॲरगॉि, काब्सि डा्ऑकसाइड इत्ािी व 
िाण्ाची वाफ हे जनमिीतूि बाहेर िडणारी उष्णता 
िीघ्सकाळ सवतःमध्े सामावूि िेवू शकतात. ्ा 
वा्ूांमुळे वातावरणातील हवेचे तािमाि वाढते. 
वातावरणातील ्ा वा्ूांचे वाढते प्रमाण हवामाि 
बिलाला कारणीभूत िरते आहे. ् ाच कारणािे िृथवीचे 
तािमाि वाढत आहे, असे हवामाि शासत्रज्ाांचे मत 
आहे. हवामािातील हा बिल साव्सनत्रक आहे. ्ालाच 
जागनतक तािमाि वाढ असे महणतात. ज्ा वा्ूांमुळे 
ही वाढ होते, त्ा वा्ूांिा हररतगृह वा्ू असे महणतात.

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

   ्ुमहवी काय कराि ?

करून पहा.

भौगोणिक सपष्वीकरि

     पहा बरते जम्ते का ?
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भूगोि ्ािन
िकाशाांमध्े नवतरण िाखवण्ाच्ा अिेक 

िद्धती आहेत. ्ाांिैकी ‘समरेषाां’ चा आधार घेऊि 
नवतरण िाखवता ्ेते. ्ा िद्धतीमुळे सांबांनधत 
घटकातील नवतरण वैनशष्ट े चटकि िजरेसमोर 
आणता ्ेतात. 

नवनवध िैसनग्सक घटकाांच्ा साांशख्की 
मानहतीच्ा आधारे, समाि मूल्े असलेली निकाणे 
िकाशात जोडूि ्ा रेषा त्ार केल्ा जातात. उांची 
(समोचि), तािमाि (समताि), वा्ुिाब (समिाब), 
िज्स्् (समिज्स््), इत्ािी घटकाांचे प्रािेनशक 
तसेच जागनतक सतरावरील नवतरण 'समरेषाांच्ा' 
आधारे िाखवले जाते. 

वरील िकाशाचे निरीक्षण करा. कोणकाेणत्ा नकिारिट् टाांच्ा भागाांत तािमािाांत फरक िडेल ? 
अशा नकिारिट् टाांची िावे साांगा. नकिारी प्रिेशात तािमािाांत फरक िडण्ाचे कारण का् असेल ?

प्वांकाचा एक प्रकार

उष्ण व शीत सागरी प्रवाह जर एखाद्ा भागात 
एकत्र आले तर असा प्रिेश 
प्वांकवाढीसािी सवयोततम 
असतो. प्वांक हे माशाांचे 
खाद् आहे. अशा प्रिेशात 
मासे मोठ्ा प्रमाणावर ्ेतात. 
उबिार िाण्ात िुिरुतिािि 
करतात. माशाांच्ा मोठ्ा 

सांख्ेमुळे ्ा प्रिेशात मासेमारी व्वसा् मोठ्ा प्रमाणावर 
चालतो. सागरी प्रवाहाांच्ा िकाशामध्े आकृती ५.६ 
असे प्रिेश शोधा. त्ाांची िावे िकाशा सांग्हातिू नकंवा 
इांटरिेटवरूि घ्ा व िकाशात िाखवा.

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

जरा डोके चाि्ा !
आकृती ५.६ ः जग-सागरी प्रवाह

ZH$memer ‘¡Ìr
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िरॅनसनफक महासागराच्ा भागात ही रेषा बरीचशी सरळ आहे. 
मात्र उ. अमेररका खांडावर प्रवशे कले्ाबरोबर ती काहीशी 
उततरेकड े वळत.े त्ािांतर ही रेषा िूवलेकडे जात.े िांतर मात्र 
ॲटलाांनटक महासागरात काही अांतरािांतर ती ईशा््केडे 
वळत.े ्ा निकाणी उष्ण सागरी प्रवाह (उष्ण तािमाि) 
असल्ाि ेसव्सच तािमाि रषेा ईशा््केड ेवळलले्ा निसतील. 
िढेु आनश्ा खांडात प्रवशे केल्ािांतर ही रषेा िूवलेकडे जातािा 
काहीशी आग्े् केड े वळत.े िुढे िरॅनसनफक महासागरात 
समताि रषेा िवूलेकडे बऱ्ाचशा सरळ जातािा निसतात.

िनक्षण गोलाधा्सतील समताि रेषा अक्षवृतताांिा समाांतर 
आहेत. िनक्षण धु्वािासिू मकरवृतताि्ांत ् ा रेषाांमधील अांतर 
जवळजवळ समाि आह.े िनक्षण गोलाधा्सत जनमिीच े प्रमाण 
कमी असल्ाि े्ा भागाच्ा तािमािात मखु्तः अक्षाांशाांिसुार 
फरक िडल्ाच ेनिसिू ्ते.े

उततर गोलाधा्सत मात्र ्ा रेषाांमधील अांतर कमी- 
जासत झालेले आढळते. ्ा गोलाधा्सत जनमिीचे प्रमाण 
तुलिेत जासत आहे. त्ामुळे अक्षाांश व जनमिीचे प्रमाण ्ा 
िो्हीचा िररणाम तािमािाच्ा नवतरणावर होतािा निसतो. 
जनमिीच्ा भागात ्ा िररणामामुळे समताि रेषाांमधील 
अांतर कमी-जासत होणे, समताि रेषा वक्र होणे ्ा बाबी 
िहाव्ास नमळतात. 

अाकृती ५.८ च्ा आधारे उततरे नलहा.
� तािमािकाची िळी कशावर लावलेली आहे ?
� तािमािकाच्ा िळीतील द्रव् कोणते असावे ?
� आधारिट् टीवरील आकडे का् िश्सवतात ?
� तािमाि कोणकाेणत्ा एककाांत माेजतात ?
� तािमािकात निसणारे तािमाि नलहा.
� हे तािमाि कोणत्ा ऋतूतील असेल ?

्ापमापक ः हवेचे तािमाि मोजण्ासािी नवनवध 
प्रकारचे तािमािक वािरले जातात. तािमािकात िारा 
नकंवा अलकोहोल वािरण्ात ्ेते. िाऱ्ाचा गोिणनबांिू 
-३९° सें आहे, तर अलकोहोल गोिणनबांिू -१३०° से 
आहे. ही द्रव्े तािमाि बिलास सांवेििशील असतात. 
त्ामुळे तािमािातील -३०° से िासूि +५५° से ि्ांतचा 

आकृती ५.८ ः साधा तािमािक

काचेची निवा्सत िळी

तािमाि मोजिट् टी

िारा नकंवा अलकोहोल

आधारिट ्टी

फकॅरिहाइट

सेशलसअस

सांगा पाहू.

सोब् ण्ितेलया सरळांना कोितया ऋ्ू् भतेट 
्तेिते योगय ठरतेि ् का ? गो्ा, णचखि्रा, चतेन्नई, 
्ाणज्थणिंग, ्तेरूळ, आग्ा.

जरा डोके चाि्ा !

फरक ्ा द्रव्ाांच्ा साहाय्ािे सहज िाहता ्ेतो.तािमाि 
अांश सेशलसअस नकंवा अांश फकॅरिहाइट ्ा एककात 
मोजतात. ते तािमािकात िाखवल्ािुसार °C नकंवा °F 
असे माांडतात. तािमािकाच्ा साहाय्ािे तािमािातील 
फरकाची (कमाल-नकमाि) िैिांनिि िाांेि िेवता ्ेते. 
हवेचे तािमाि सेशलसअस ्ा एककात माेजतात.
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(अ) मी कोिे आहे ?
 (१) माझ्ा िररसरातच ० ° से. समताि रेषा आहे.
 (२) माझ्ा िररसरातील सरासरी वानष्सक तािमाि २५ ° से.  

  आहे.
 (३) माझ्ा िररसरातील सरासरी वानष्सक तािमाि १० ° से.  

  आहे.
(ब) मी कोण ?
 (१) समाि तािमाि असलेल्ा निकाणाांिा मी जोडते.
 (२) तािमाि अचूक मोजण्ासािी मी उि्ोगी िडतो.
 (३) जमीि व िाण्ामुळे मी तािते.
 (४) जमीि व िाणी माझ्ामुळे तािते.

� तािमािकात िाणी नकंवा तेल वािरले तर 
चालेल का् ?

� नजलहा मुख् निकाणाच्ा तािमािाची िोंि 
कोिे िेवली जाते ? 

� तािमाि िट्े ओळखता ्ेणे.
� तािमािावर िररणाम करणारे घटक कोणते ते साांगणे. 
� जागनतक तािमािाचे नवतरण वैनशष्टाांसह साांगणे. 
� तािमािकाची रचिा साांगणे.
� तािमािक हाताळणे व वािरणे.

जरा ण्चार करा !

ñdmÜ¶m¶ 

� http://science.nationalgeographic.com

� http://www.ucar.edu

� http://www.bbc.co.uk/schools

� http://www.ecokids.ca

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

(क) उततरे नलहा.
 (१) िृथवीच्ा गोल आकाराचा तािमािावर होणारा  

  िेमका िररणाम आकृतीसह सिष्ट करा.
 (२) अक्षवृतती् नवसताराचा तािमािाशी सांबांध साांगा.
 (३) समताि रेषाांच्ा आकारात भिूृष्ठावर बिल होतो त्ाांची  

  कारणे कोणती आहेत ?

* उपक्रम
(१)  शाळेतील तािमािक वािरूि 

िैिांनिि तािमािाच्ा िोंिी 
वग्स फलकावर नलहा.

(२) िररोज वत्समािित्राांत 
्ेणाऱ्ा हवामािनवष्क 
मानहतीची िोंि िांधरा 
निवसाांसािी वहीत करा. 
तुमही केलेल्ा िोंितींबाबत 
वगा्सत चचा्स करा.

   मिा हते यते्ते !

(मुखपृष्ाचया आ्वीि बाजूस 
उपक्रमाचते नमुना णचत् ‘अ’  ण्िते 

आहते ्ते पहा.)
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मागील इ्ततेमध्े आिण िृथवीवरील नशलावरण व 
जलावरण ्ाांचा अभ्ास केला आहे. ्ामध्े िृथवीवर 
जमीि व िाणी ्ाांचे प्रमाणही आिण अभ्ासले आहे. तसेच  
प्रमुख महासागर कोणते हेही आिण िानहले आहे. सोबतच्ा 
तकत्ात महासागराांचे क्षेत्रफळ निले आहे, ते समजूि घ्ा.

महासागर क्षतेत्फळ (चौणकमवी)
िरॅनसनफक १,६६, २४०. ९७७
अटलाांनटक    ८६, ५५७. ४०२
नहांिी    ७३, ४२६. १६३
िनक्षण    २०, ३२७. ०००
आशकट्सक    १३, २२४. ४७९

िृथवीिृष्ठावरील सव्स जलभागाांचा समावेश 
जलावरणात केला जातो. महासागर, समुद्र, िद्ा, िाले, 
सरोवरे व जलाश् तसेच भूजल हे सव्स जलावरणाचे घटक 
आहेत. ्ाांिैकी एकूण उिलबध जलाच्ा सुमारे ९७.७% 
जल महासागरात आहे.

 आकृती ६.१  ः जलावरणातील सजीव

आिल्ा िररसरातील सजीवसषृ्टी आिण िेहमी िाहत 
असतो. जनमिीवरील सजीवसषृ्टीत खिू नवनवधता आहे. 
िरांतु जनमिीवर असलेल्ा एकूण सजीवसृष्टीच्ा नकतीतरी 
िटीिे जासत सजीवसृष्टी जलावरणात राहते ! आनण त्ात 
नकतीतरी अनधक नवनवधता आहे. (आकृती ६.१)

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

६. महासागरांचते महत््
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एक वाटी िातळ िोहे, एक लहाि चमचा तेल, एक छोटा 
काांिा व टोमरॅटो बारीक नचरलेला तसेच थोडेसे नतखट घ्ा. सव्स 
सानहत् एकत्र करूि नमसळा. प्रत्ेकािे त्ाची चव घ्ा. आता 
उरलेल्ा िोह्ात थोडे मीि टाका व िु्हा िीट नमसळा. आता 
्ा िोह्ाची चव घ्ा.

� आधी आनण िांतर निलले्ा िाहे्ाांच्ा चवीमध् ेकोणता 
फरक जाणवला ?

� िोह्ाांिा कोणत्ा ििाथा्समुळे अनधक चव आली असे 
तुमहाांला वाटत े?

� तुमच्ा घरात हा ििाथ्स आणखी कशासािी वािरला 
जातो ?

� हा ििाथ्स कोिे त्ार होतो, ्ाबाबत चचा्स करा.

आकृती ६.३ ः महासागराखालील जवालामुखी

तुमच्ा असे लक्षात ्ेईल की बशीतील िाण्ाचे 
बाष्िीभवि होऊि बशीत िाण्ाच्ा जागी सफेि रांगाचा थर 
साचलेला निसेल. हा थर चवीला खारट-तुरट असतो. हे 
िाण्ातील क्षार असतात, हे आिल्ा लक्षात ्ेईल. िे्जल 
महणिू आिण जे िाणी वािरताे त्ामध्े क्षाराांचे प्रमाण कमी 
असते. महासागर, सागर नकंवा समुद्र ्ाांच्ा िाण्ात क्षाराांचे 
प्रमाण जासत असते. महणूि ते िाणी चवीला खारट लागते. 

 आकृती ६.२  ः िाणी असलेली बशी सू् ्सप्रकाशात िेवावी.

एका सटीलच्ा बशीत थोडेसे  िाणी घ्ा. (आकृती 
६.२) िाणी शक्ताे कूििनलकेचे (बोअरवेलचे) असल्ास 
उततम. हे िाणी उ्हात िेवा. िाणी िूण्सिणे आटिे्ांत बशी 
काढू िका. िाणी िूण्स आटल्ािांतर बशीचे निरीक्षण करा. 
तुमहाांला का् निसते ते िहा. त्ा ििाथा्सची चव घेऊि िहा. 

� िद्ाांचे िाणी वाहत जाऊि शेवटी कोिे नमळते ?
� समुद्रात जवालामुखी होत असतील का ?

जरा ण्चार करा !

करून पहा.

करून पहा.

भौगोणिक सपष्वीकरि
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 आकृती ६.४  ः नमिागरे

महासागराच्ा िाण्ाचे सतत बाष्िीभवि होऊि क्षाराांचे 
प्रमाण वाढत असते. ्ा सव्स गोष्टतींमुळे महासागराचे िाणी 
खारट होते. िाण्ाची क्षारता (खारटिणा) प्रत्ेक निकाणी 
वेगळी असते. समदु्राची क्षारता िर हजारी (‰) ्ा 
प्रमाणात साांनगतली जाते. सव्ससाधारण महासागराच्ा 
िाण्ाची क्षारता ३५ ‰ असते. ‘मृत समुद्र’ हा जगातील 
सवाांत क्षार्ुक् जलाश् महणिू ओळखला जातो. त्ाची 
क्षारता ३३२ ‰ आहे.

खाऱ्ा िाण्ािासूि आिल्ाला मीि नमळते. मीि हा 
ििाथ्स समुद्रनकिारी भागात नमिागरे  त्ार करूि नमळवला 
जातो. आकृती ६.४ िहा. नमिाचा आिल्ा आहारात 
समावेश असतो. नमिाप्रमाणेच फॉसफेट, सलफेट, आ्ोनडि 
अशी अिेक खनिजे समदु्रात असतात. खनिजाांसािी आिण 
काही प्रमाणात महासागराांवर अवलांबूि असतो.

महासागराांमध्े अिेक जलचर असतात. सूक्म 
प्वांकाांिासूि ते महाका् िेवमासे अशा प्रकारचे जीव 
महासागरात आढळतात. हे जीव मृत झाल्ावर त्ाांचे 
मृतावशेष महासागरात साचतात. 

सव्स िद्ा डोंगराांमधूि व िव्सताांमधूि वाहत ्ेऊि 
महासागराांिा नमळतात. िद्ा िाण्ाबरोबर झीज झालेल्ा 
जनमिीचा गाळ, प्रवाहात आलेली झाडे-झुडिे व मृतावशेष 
सोबत घेऊिच महासागराांिा नमळतात. 

वरील िो्ही प्रकाराांत मृतावशेषाांचे नवघटि होऊि 
त्ातिू बाहेर िडणारी नवनवध खनिजे, क्षार इत्ािी 
महासागराच्ा िाण्ात नमसळतात. 

ज्ाप्रमाणे जनमिीवर जवालामुखीचे उद्रेक होतात, 
त्ाप्रमाणे ते महासागरातही होतात हे लक्षात घ्ा. आकृती 
६.३ िहा. जवालामुखीमुळे अिेक प्रकारची खनिजे, राख, 
क्षार व वा्ू िाण्ात नमसळतात. ्ा सवाांमुळे समुद्राच्ा 
िाण्ातील खनिज द्रव्ाांची, क्षाराांची िातळी वाढते. पृथ्वी्र ए्ढते पािवी कोठून आिते असतेि ?

जरा डोके चाि्ा !

भौगोणिक सपष्वीकरि
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निकाण िेश कमाल तािमाि ० से. नकमाि तािमाि ० से. तािमाि कक्षा
बीनजांग चीि १८.४ ०८.४
इसतांबूल तुक्कसताि १८.० १०.०
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््ू्ारॅक्क सां.सांसथािे १६.३ ०८.३
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बगिाि इराक ३०.४ १४.७

महासागर ् ह्ामान

निले आहे. त्ाांचा अभ्ास करूि िुढील कृती करा. 
िकाशासांग्हाचा वािर करा.

आिल्ािैकी अिेकजण आहारामध्े मासे खातात. 
मासे आिल्ाला ििी, तलाव, महासागर ्ाांतूि नमळतात. 
ििी व तलाव ् ाांच्ािेक्षा महासागरातूि नमळणाऱ्ा माशाांचे 
प्रमाण खिू जासत असते. समुद्री जीव िकडण्ाचे काम 
जगभर मोठ्ा प्रमाणावर चालते. मािवाच्ा प्राचीि 
व्वसा्ाांिैकी हा एक व्वसा् आहे. आहार हे जरी 
्ामागचे मुख् कारण असले तरीही औषधनिनम्सती, 
खतनिनम्सती, सांशोधि इत्ाितींसािी ्ा जीवाांचा वािर होतो. 
भारतामध्े प्रामुख्ािे कोळांबी, नतसरे, खेकडे, सुरमई, 
बाांगडा, िािलेट, मोरी (शाक्क), रावस इत्ािी समुद्री जीव 
खाल्े जातात. जगाचा नवचार करता ्ात आणखी 
प्रजाततींची भर िडते. 

मािवी शरीराला लागणाऱ्ा काही महत्वाच्ा 
जीविसत्वाांचा िुरविा माशाांच्ा सेविातूि होतो. 

ज्ा िेशाांिा सागरी नकिारा लाभला आहे व इतर 
व्वसा्ाांची कमतरता आहे अशा िेशाांतील लोकाांचे जीवि 
िूण्सतः सागरावर अवलांबिू असते. उिा., मालिीव, 
मॉररशस, सेशलस बेटे इत्ािी. 

वरील तकत्ामध्े ३०° ते ४०° अक्षवृतता िरम्ाि 
्ेणाऱ्ा काही निकाणाांचे सरासरी कमाल व नकमाि तािमाि 

करून पहा.

 आकृती ६.५ ः नवनवध खाद्ििाथ्स

आकृती ६.५ चे निरीक्षण करूि प्रशिाांची उततरे नलहा.
� आिल्ा आहारामध्े कोणकोणत्ा गोष्टी असतात?
� वरीलिैकी कोणते ििाथ्स माांसाहार ्ा गटात ्ेतात?
� ्ाांिैकी कोणते ििाथ्स जलचराांिासूि बिवले असावेत?

भौगोणिक सपष्वीकरि.

सांगा पाहू.
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� नवषुववृतती् प्रिेशात सू््सनकरण लांबरूि िडतात. हे 
तुमही अभ्ासले आहे. त्ामुळे ्ा भागात जमीि व िाणी 
जासत तािते ्ाउलट धु्वी् प्रिेशात जमीि व िाणी शीत 
राहते. जमीि व िाण्ाच्ा तािण्ातील ्ा फरकामुळे 
िृथवीच्ा वातावरणातील हवा असमाि तािते व िररणामी 
िृथवीवर वा्ुिाब िट् टे निमा्सण होतात. ्ा वा्ुिाबातील 
फरकामुळे ‘वारे’ वाहतात, त्ाांिा ग्ही् वारे  असेही 
महणतात. हे वारे महासागरात िाण्ाचे प्रवाह निमा्सण 
करतात. हे प्रवाह ‘उष्ण’ नकंवा ‘शीत’ असतात. उष्ण 
प्रवाह िेहमी थांड प्रिेशाांकडे वाहतात तर शीत प्रवाह िेहमी 
उष्ण प्रिेशाांकडे वाहतात. महणजेच ते नवषुववृतताकडिू 
ध्ुवी् प्रिेशाकडे व ध्ुवी् प्रिेशाकडिू नवषुववृतताकडे 
वाहतात. त्ामुळे िृथवीवरील उष्णतेचे फेरनवतरण होते. 
उष्ण प्रिेशाांकडे आलेले शीत प्रवाह तेथील नकिारी भागाचे 
तािमाि सौम् करतात, तर थांड प्रिेशाांकडे आलेले उष्ण 
प्रवाह तेथील नकिारी भागाचे तािमाि उबिार करतात. 
आकृती ५.६ चा अभ्ास करतािा आिण हे िानहले आहे.

वरील िोिही प्रकारे महासागर जागनतक तािमािाचे 
नि्ांत्रक महणूि काम करतािा निसतात. महासागराांच्ा 
प्रचांड नवसतारामुळे महासागरातील िाण्ाची वाफही 
मोठ्ा प्रमाणात होते. ही नक्र्ा सतत सुरू असते. 
त्ािासूि िृथवीवर िाऊस (िज्स््) िडतो. महासागर 
हे िज्स््ाचे उगमसथाि अाहे. िज्स््ाचे िाणी ििी-
िाल्ाांि् वारे शेवटी महासागरातच नमसळते. महणजेच 
िज्स््चक्राची सुरुवात व साांगता िेखील महासागरातच 
होते हे लक्षात घ्ा.

� प्रत्ेक निकाणच्ा कमाल व नकमाि तािमािाांतील 
फरक काढा व तकत्ातील ररकाम्ा रका््ात माांडा.

� ज्ा निकाणच्ा तािमािातील फरक १०° से. िेक्षा 
जासत आहे ते रकािे लाल रांगािे रांगवा.

� उरलेले रकािे निळ्ा रांगािे रांगवा व ती निकाणे कोणती 
ते साांगा.

� िकाशासांग्हातूि ही निकाणे शोधा.
� कोणती निकाणे महासागराांच्ा जवळ आहेत ? त्ा 

निकाणाची तािमाि कक्षा कमी आहे की जासत अाहे ? 
ते साांगा.

� तािमाि कक्षेत फरक होण्ामागचे प्रमुख कारण का् 
असावे ?

� ही सव्स सथािे कोणत्ा कनटबांधात ्ेतात ?
� सथािाांच्ा तािमािातील फरक नकती आहे ?
� कोणती निकाणे महासागराांिासूि लाांब आहेत ? त्ा 

निकाणाची तािमाि कक्षा कमी आहे की जासत अाहे ? 
ते साांगा.

� सवाांत कमी व सवाांत जासत तािमाि कक्षा  असलेली 
निकाणे कोणती ?

� िेश, नकमाि व कमाल तािमािाचा सतांभालेख काढा. 
त्ासािी सु्ोग् रांगसांगती वािरा.

� वरील कृतीवरूि तुमच्ा असे लक्षात आले असेल की 
िृथवीवर नवनवध सथािाांच्ा तािमािाांत फरक अाढळतो. 
तसेच सरासरी कमाल व नकमाि तािमािाांतही तफावत 
असते. ही तफावत नकिारी प्रिेशात (समुद्रसाशन्नध्) 
कमी तर समुद्रािासूि िूर असलेल्ा प्रिेशात (खांडाांतग्सत) 
जासत असते.

्ाचा अथ्स महासागर, समुद्र व मोिे जलाश् ्ाांच्ा 
साशन्नध्ातील प्रिेशाांत निवसभराच्ा तािमािात फारसा 
फरक िडत िाही. ्ाचे मुख् कारण महणजे ्ा जलाश्ातूि 
बाष्िीभविाि् वारे हवेत नमसळणारे बाष्ि हो्. हवेतील हे 
बाष्ि जनमिीतूि निघालेली उष्णता शोषिू घेते व सािवते. 
त्ामुळे नकिारिट् टीच्ा भागात तािमाि सम राहते.

सागरसाशन्नध् लाभलेल्ा प्रिेशात हवामाि 
सम असल्ामुळे मािवी लोकसांख्ेची घिता ्ा 
भागामध्े जासत असते. हवामािाबरोबरच समुद्रातूि 
नमळणारी नवनवध उतिाििे, नविुल प्रमाणात उिलबध 
होणारे खाद् ्ाांमुळे सागरी नकिारी भाग मािवाला 
िेहमी आकनष्सत करत आला आहे.

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

भौगोणिक सपष्वीकरि
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मोती व िोवळे ्ाांसारख्ा मौल्वाि वसतू, शांख, 
नशांिले ्ाांसारख्ा शोभेच्ा वसतू तसेच, औषधी विसिती 
िेखील आिल्ाला सागरातूि नमळतात.
महासागर ् ्ाह्ूक

महासागरामधूि सवाांत सवसत असा वाहतुकीचा ि्ा्स् 
उिलबध झालेला आहे. जलमागा्सिे जहाजे, टट्ॉलर, बोटी, 
िावा ्ाांतूि मोठ्ा प्रमाणात मालवाहतूक केली जाते. 
(आकृती ६.८) जलमागा्सिे मोठ्ा प्रमाणात आांतरराष्टट्ी् 
व्ािार चालतो. सागरनकिारा लाभलेल्ा सिेि, िॉवले, 
जिाि ्ाांसारख्ा िेशाांिा सागरी मालवाहतुकीमुळे महत्व 
नमळालेले आहे.

महासागर ् संसािनते
महासागरातूि मीि, मासे, शांख, नशांिले ्ाांसारखी 

उतिाििे नमळतात हे आिण मागे बनघतलेच आहे. ्ा 
व्नतररक् सागरतळातूि लोह, नशसे, कोबालट, सोनड्म, 
मॅंगिीज, क्रोनम्म, नझांक इत्ािी खनिज ििाथ्स नमळतात. 
खनिज तेल व िैसनग्सक वा्ूिेखील नमळतो.

 आकृती ६.८ः जलवाहतूक

आकृती ६.७ ः १. नशसे, २. कोबालट, ३. मॅंगिीज, ४. लोह खनिज

� भनवष््ात महासागराच्ा लाटा, भरती-ओहोटी ्ाांचा 
उि्ोग करूि वीजनिनम्सती करता ्ेणार आहे.
� महासागरातील खारे िाणी क्षारनवरनहत करूि निण्ा्ोग् 

करता ्ेणे शक् आहे. त्ामुळे िे्जलाची टांचाई काही 
प्रमाणात िूर करता ्ेईल. सां्ुक् अनमरातीमधील 
िुबई ्ा शहराची िे्जलाची व्वसथा ्ाच िि् धतीि े
करतात.

� सागर नकिाऱ्ावर िलिलीच्ा भागात, खाडी क्षेत्रात 
क्षार्ुक् मृिा व िमट हवामाि असते. अशा निकाणी 
नतवरी/खारफुटीची जांगले, सांुद्रीची विे वाढतात. 
खारफुटीचे लाकूड तेलकट, हलके व नटकाऊ असते. 
इांधिासािी व िाव त्ार करण्ासािी ्ा लाकडाांचा 
उि्ोग होतो. खारफुटीच्ा विाांमुळे नकिारी भागास 
महाका् लाटाांिासूि सांरक्षण नमळते. तसेच ्ा विाांच्ा 
प्रिेशात सागरी जैवनवनवधता सांरनक्षत राहते. ् ा विाांच्ा 
शेजारी शहरे असल्ास ्ा विाांिा शहराांची फुपफसुे 
महणूि ओळखतात.

 आकृती ६.६ ः नतवरी/खारफुटी विे

 िैसनग्सक मोती कसा त्ार होतो, कोणता सागरी 
जीव मोती त्ार करतो त्ाची मानहती नमळवा. भारतात 
असा जीव काेणत्ा सागरी प्रिेशात आढळतो त्ाची 
मानहती घ्ा.

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

शोिा पाहू.

(१)
(२)

(३) (४)
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सागरी प्रवाह जलवाहतुकीच्ा दृष्टीिे 
महत्वाचे आहेत. जलवाहतूक शक्तो 
सागरी प्रवाहाला अिुसरूि केली जाते. कारण 
त्ामुळे जहाजाचा वेग िैसनग्सकरीत्ा वाढिू 
वेळेची व इांधिाची बचत होते.

जलमागा्सिे माल वाहूि िेण्ाची क्षमता 
इतर मागाांच्ा क्षमतेच्ा तुलिेत बरीच जासत 
असते. ्ामुळेच अवजड वसतू जसे कोळसा, 
कचिे तेल, कचिा माल, धातुखनिजे, अन्न-
धा््े इत्ािी मालाची वाहतूक करण्ासािी 
जलवाहतुकीचा ि्ा्स् उि्ोगात आणतात.
महासागराचया समसया

िथृवीचा समुार े ७०.८०% भाग िाण्ािे व्ािललेा 
आह.े मािव आिल्ा गरजा भागवण्ासािी ज्ा कृती करत 
असतो त्ातिू अिेक प्रकारचा कचरा निमा्सण होत असतो. 
अशा कचऱ्ािासूि प्रिूषण होत.े महासागराच ेप्रिषूण ही 
एक मोिी समस्ा ्ातिू निमा्सण झाली आह.े
� तलेगळती (आकृती ६.९)
� शहराांमध् े निमा्सण होणारा घिकचरा सागरजलात 

टाकण.े

 आकृती ६.९ ः तेलगळती

� जहाजाांतिू टाकल ेजाणार ेसानहत्
� मासमेारीचा अनतरके
� नकिाऱ्ावरील खारफुटी जांगलतोड
� िाणसुरुगंामळु ेहाेणार ेनवधवांस
� उद्ोग व शहर े्ाांतिू सोडल ेजाणार ेसाांडिाणी
 (आकृती ६.१०)
� समदु्रातील उतखििामळु ेहोणार ेप्रिूषण

्ा सव्स बाबतींमुळे महासागराच्ा िाण्ाचे प्रिूषण होते. 
काही नकिारिट् टतींचे प्रिेश तर जलचराांसािी मृत्ूचे सािळे िरत 
आहेत. अिेक जलचर िामशेष होण्ाच्ा मागा्सवर आहेत. 
उिा., निळा िेवमासा, समदु्री कासव, डॉशलफि इत्ािी. 

िृथवीचा जासत भाग िाण्ािे 
व्ािला असूि त्ातील बरेच िाणी 
खारे आहे. ्ा खारट िाण्ात असलेल्ा 
सजीवसृष्टीला मािवाच्ा कृतीमुळे व 
प्रिूषणामुळे धोका होईल, अशा कृती 
आिण टाळल्ा िानहजे.

 आकृती ६.१० ः साांडिाणी सोडल्ामुळे होणारे सागरी प्रिूषण

       हते नतेहमवी िक्षा् ठते्ा.
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समीर आनण सानि्ा ह ेिोघ ेवगा्सत जगाच्ा िकाशावर 
जलमाग्स िाखवण्ाचा खेळ खळेत आहते. िोघाांचे माग्स 
एकमेकाांच्ा नवरुि् ध निशेिे जाणार आहेत. एक माग्स 
िूवलेकडूि तर िुसरा माग्स िशशचमेकडूि जाणार आहे.
� मुांबई बांिरातूि काही माल जलमागा्सिे ्ुिा्टेड 

नकंगडममधील लांडि शहरात िािवा्चा आहे. जगाच्ा 
िकाशामध्े असे नकमाि िोि जलमाग्स िेश्सलिे 
िाखवा. प्रत्ेकाच्ा मागा्सवर वाटेत कोणकोणत्ा 
िेशाांची कोणती बांिरे लागू शकतात ते िाेांिवा.

(१) समीरच्ा मागा्सवरील बांिरे
(२) सानि्ाच्ा मागा्सवरील बांिरे.
� ्ाांिकैी कोणता माग्स जवळचा वाटतो ? सानि्ाचा की 

समीरचा ?
� समीरच्ा मागा्सिे व सानि्ाच्ा मागा्सिे जातािा 

काेणकोणते महासागर िार करावे लागतात ?
� ििामा व सएुझ ह े का् आहेत ? ते कशासािी त्ार 

करण्ात आले आहेत ? समीर व सानि्ा ् ाांच्ा मागा्सत 
त्ाांचा वािर झाला आहे का् ?

� तुमही आखलेल्ा मागाांनशवा् हा प्रवास आणखी 
काेणत्ा मागा्सिे करता ्ेईल ते शोधा.

तुमच्ा सवपिात नवनवध सागरी जीव जसे 
िेवमासा, कासव, तारामासा, इत्ािी आले आहेत. 
ते तुमहाांला साांगत आहेत ‘‘तुमही मािव आमहाला 
िीट जगू िेत िाही. तुमच्ाकडे िको असलेला 
कचरा, रसा्िे इत्ािी तुमही आमच्ा घरात टाकता. 
घरातील लहाि बाळां त्ामुळे आजारी िडतात. 
काहीजण िगावतात. आमच्ा िररशसथतीचा नवचार 
करा आनण सागरी प्रिूषण िूर करा.’’

- साांगा तुमही का् कराल ?

६०° िनक्षण ्ा अक्षवृततािासूि अांटाशकट्सक खांडाच्ा 
नकिारिट् टीच्ा जलभागाला िनक्षण महासागर असे महणतात.

मािवािे जलमाग्स शोधल ेिसत ेतर का् झाले असत े?

� महासागरातूि नमळणाऱ्ा बाबी/गोष्टी साांगता 
्ेणे.

� महासागराचे महत्व साांगता ्ेणे.
� सागरी समस्ा साांगता ्ेणे.

िृथवीवर असलेल्ा जनमिीचे व िाण्ाचे प्रमाण 
लक्षात घेता िाण्ाचे प्रमाण जासत आहे. महणिूच नतला 
जलग्ह असेही महणतात. िाणी हे कोणत्ाही रूिात 
असले तरी ते सजीवासािी वरिािच आहे. महणूिच 
मािवाला ज्ात असलेल्ा ग्हाांमध्े सजीवसषृ्टी फक् 
िृथवीवर आढळते.

  पहा बरते जम्ते का ? जरा ण्चार करा !

तुमही मुांबई शहराजवळ राहता. तुमच्ा 
गािेामात एक हजार श्वांटल ताांिूळ/धाि सािवला 
आहे. सथानिक बाजारिेिेिेक्षा िरिेशामध्े ्ाला 
जासत नकंमत नमळणार आहे. िनक्षण आनरिकेतील 
एक व्ािारी चाांगली नकंमत िेऊि हा ताांिूळ/धाि 
नवकत घेण्ास त्ार झाला आहे. मात्र त्ाला चार 
मनह््ाांत किेटाऊि बांिरात आवक हवी आहे. साांगा 
बरे व्ािारी महणूि तुमही का् कराल ?

   ्ुमहवी काय कराि ?

   ्ुमहवी काय कराि ?

       हते नतेहमवी िक्षा् ठते्ा.

   मिा हते यते्ते !
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(अ) गटात ि बसणारा घटक ओळखा.(िकाशा सांग्हाचा वािर 
करावा.)

 (१) शांख, मासे, खेकडा, जहाज
 (२) अरबी समुद्र, भूमध् समुद्र, मृत समुद्र, ककॅशसि्ि समुद्र
 (३) श्ीलांका, भारत, िॉवले, िेरू
 (४) िनक्षण महासागर, नहांिी महासागर, िरॅनसनफक महासागर,  

  बांगालचा उिसागर
 (५) िैसनग्सक वा्ू, मीि, सोिे, मॅंगिीज.
(ब) प्रशिाांची उततरे नलहा.
 (१) महासागरातिू मािव कोणकोणत्ा गोष्टी नमळवतो ?
 (२) जलमागा्सिे वाहतूक करणे नकफा्तशीर का िरत े?

वरील नचत्रातील समस्ा कोणती त ेसाांगा. अशा प्रकारच्ा समस्वेर तुमही कोणत ेउिा् सुचवाल ?

ñdmÜ¶m¶ 

� http://en.wikipedia.org

� http://www.kidsgrog.com

� http://ocanservice.noaa.gov

� http://earthguid.ucsd.edu

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

 (३) समुद्रसाशन्नध् असलेला प्रिेश व खांडाांतग्सत प्रिेश 
  ्ाांच्ा हवामािात कोणता फरक असतो व का ?

 (४) िरॅनसनफक महासागराचा नकिारा कोणकोणत्ा 
  खांडाांलगत आह े?

प्रकलप
  गटका््स : िाच गट त्ार करावे. प्रत्ेक गटािे एका 

महासागरासांबांधी मानहती व नचत्राकृती जमवावी. ्ा 
मानहतीच्ा आधारे नभांतीवर लावण्ासािी तकता त्ार 
करावा व त्ाचे सािरीकरण  करावे.

उपक्रम ः जगाच्ा िकाशा आराखड्ामध्े नवनवध महासागराांचा 
भाग वेगवेगळी रांगसांगती वािरूि रांगवा व सूची त्ार करा.

(मुखपृष्ाचया आ्वीि बाजूस उपक्रमाचते  
नमुना णचत् ‘ब’ ण्िते आहते ्ते पहा.)
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आकृती. ७.१
आकृती ७.१ मधील नचत्राांचे निरीक्षण करूि खालील 

प्रशिाांची उततरे द्ा.
� ‘अ’ मधील डोंगर कशाचा बिलेला आहे ?
� ‘ब’ मध्े का् केले जात आहे ?
� ‘क’ मध्े आिणाांस का् निसते ?
� वरील तीिही बाबतींचा एकमकेाांशी सांबांध का् असावा ?
� ‘अ’ आनण ‘क’ मधील घटकाांचा आिण कशासािी वािर 

करतो ?

िथृवीच्ा िषृ्ठभागाचे बाहेरील कवच (नशलावरण) 
किीण आहे, तसचे त ेमाती व खडक  ्ाांचे बिलेले आहे हे 
आिण मागील इ्ततमेध् ेनशकलो आहोत.

भूिृष्ठावर व त्ाखालीसुि् धा खडक आढळतात. 
भिूृष्ठावर तसेच त्ाखालील नशलावरणामध्े त्ार 
झालेल्ा खनिजाांच्ा नमश्णाला खडक महणतात. खडक 
िैसनग्सक प्रनक्र्ेतूि निमा्सण होतात.

खडकाांचे गुणधम्स हे त्ामधील खनिज ििाथ्स, 
खनिजाांचे प्रमाण व ही खनिजे एकत्र ्ेण्ाच्ा प्रनक्र्ेवर 
अवलांबूि असतात. खडकाांमध्े नसनलका, अरॅल्ुनमनिअम, 
मरॅग्ेनशअम व लोह ही खनिजे प्रामुख्ािे आढळतात. 
्ाांनशवा् इतरही खनिजे असतात.

* खडकांचते प्रकार
निनम्सतीप्रनक्र्ेिुसार खडकाांचे तीि प्रमुख प्रकार िडतात.

� अनग्ज्् खडक /अनग्ज खडक/मूळ खडक 
� गाळाचे खडक /सतररत खडक
� रूिाांतररत खडक

(अ) (ब) (क)

आिल्ा िररसरातील डोंगरावरूि, ििीिात्रातूि, 
जनमिीतूि नवनवध प्रकारचे, रांगाांचे, आकाराांचे िगड 
गोळा करा. ्ा िगडाांचे निरीक्षण करूि खालील 
मानहतीची िोंि करा.
� िगड सािडला ते सथाि.
� िगडाचा रांग.
� िगडावर निसणारे नििके व त्ाांचा रांग.
� िगडाचे वजि (अांिाजे हलका/जड).
� िगडाचा किीणिणा (किीण/निसूळ/मध्म).
� िगडाची रचिा (एकनजिसीिणा/थर/िोकळिणा).
� िगडाची सशचछद्रता (अशचछद्र/सशचछद्र).

तुमही गोळा केलेले िगड व त्ाबाबतच्ा मानहतीची 
िोंि नशक्षकाांिा िाखवा. चचा्स करा.

करून पहा.

करून पहा.

खडकाला िगड, िाषाण,  नशला नकंवा 
नशळा असेही महणतात.

भौगोणिक सपष्वीकरि

       हते नतेहमवी िक्षा् ठते्ा.

७. खडक ् खडकांचते प्रकार
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* अणनिजनय खडक 
जवालामखुीच्ा उद्रकेा िरम्ाि भिूषृ्ठाखाली नशलारस  

(मरॅगमा) आनण भिृूष्ठावर लावहारस  थांड होत जाऊि त्ाांचे 
घिीभवि होते. ्ा प्रनक्र्ेतूि निमा्सण होणाऱ्ा खडकाांिा 
अनग्ज्् खडक असे महणतात.

अनग्ज्् खडक िृथवीच्ा अांतग्सत भागातील 
ििाथाांिासिू त्ार होत असल्ामळु ेत्ाांिा मळू खडक असहेी 
महणतात. बहुताांश अनग्ज्् खडक ह ेकिीण व एकनजिसी 
निसतात.  हे खडक वजिािे िेखील जड असतात. अनग्ज्् 
खडकाांमध्े जीवाशम आढळत िाही.

महाराष्टट् ििार व सह्ाद्री अनग्ज्् खडकाांिी बिले 
अाहेत. ्ा अनग्ज्् खडकाांमध्े बेसालट  हा प्रमुख 
खडक आहे. आकृती ७.५ िहा.

आकृती. ७.३ ः नकलल्ावरील तलाव

महाराष्टट्ातील बहुतेक डोंगरी नकलल्ाांवर तळी 
नकंवा हततीखािे आढळतात. वासतनवक हे िगडाांच्ा 
खाणतींचे खड् डे आहेत. ्ा खाणतींतूि काढलेल्ा िगडाांचा 
उि्ोग नकलल्ाांवरील बाांधकामासािी केला गेला. 
खाणतींमुळे त्ार झालेल्ा खड् ड्ाांमध्े िाणी सािवूि 
तळी व तलाव निमा्सण केले गेले होते.

प्ुनमस खडक हा अनग्ज्् खडक आहे. 
जवालामुखीतूि ्ेणाऱ्ा फेसािासूि हा खडक त्ार 
होतो. तो सशचछद्र असतो. त्ाची घिता कमी असल्ािे 
तो िाण्ावर तरांगतो.

आकृती. ७.२ ः प्ुनमस खडक

* गाळाचते खडक
तािमािातील सतत होणाऱ्ा फरकाांमुळे खडक तुटतात. 

खडकाांमधूि िाणी नझरिल्ामुळे खडकाांमधील खनिजे 
नवरघळतात. अशाप्रकारे खडकाांचा अिक्ष् होऊि खडकाचे 
बारीक तुकडे होतात नकंवा खडकाांचा भुगा होतो. ििी, नहमििी, 
वारा ्ाांच्ा प्रवाहाबरोबर खडकाांचे हे कण सखल प्रिेशाकडे 
वाहत जातात. त्ाांचे एकावर एक असे थर साचत जातात. ्ा 
सांच्िामुळे खालील थरावर प्रचांड िाब निमा्सण होतो. त्ामुळे 
हे थर एकसांध हाेतात व त्ातूि गाळाचे खडक निमा्सण होतात. 

गाळाच्ा खडकाांिा सतररत खडक असहेी महणतात. सतररत 
खडकाांमध् ेगाळाच ेथर सिष्टिण ेनिसतात. गाळाच ेथर एकावर 
एक साचतािा काही वेळसे ्ा थराांमध् े मतृ प्राण्ाांचे नकंवा 
विसिततींच ेअवशषे गाडल ेजातात. त्ामळु ेगाळाच्ा खडकाांत 
जीवाशम आढळतात. ह े खडक वजिाला हलके व निसळू 
असतात. सव्ससाधारणतः गाळाच ेखडक सशचछद्र असतात.

वाळूचा खडक, चिुखडक, िांकाशम (शेल), प्रवाळ हे 
गाळाचे खडक आहेत. गाळाच्ा काही खडकाांमध्े कोळशाचे 
थरही आढळतात.

िृथवीच्ा अांतभा्सगात प्रचांड तािमाि असते. त्ामुळे 
्ा भागातील सव्स ििाथ्स नवतळलेल्ा सवरूिात असतात. 
भूिृष्ठाांच्ा भेगाांमधूि काही वेळेस हे ििाथ्स बाहेर ्ेतात. 
त्ाला जवालामुखी महणतात. जवालामुखीच्ा उद्रेकातूि 
लावहारस, वा्ू, धुलीकण, राख, इत्ािी ििाथ्स बाहेर 
िडतात. लावहारसािासूि मूळ खडक त्ार होतात.

महाराष्टट्ातील नकलल्ाांच्ा बाांधकामासािी 
प्रामुख्ािे कोणता खडक वािरला असावा ? का ?

जरा डोके चाि्ा !

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?
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* रूपां्रर् खडक
िृथवीवर जवालामुखी व इतर भू-हालचाली सतत 

घडत असतात. त्ा घडत असतािा तेथील अनग्ज्् व 
सतररत खडक मोठ्ा प्रमाणावर िाब व उष्णता ्ा प्रनक्र्ेतूि 
जातात. िररणामी ्ा खडकाांचे मूळ प्राकृनतक सवरूि व 

जवी्ा्म (fossil)
गाडल्ा गलेले्ा मतृ प्राणी व विसिती ्ाांच्ा अवशषेाांवर 

प्रचांड िाब िडल्ामळु ेत्ाांच ेिस ेगाळात उमटतात व त ेकालाांतरािे 
घट ्ट होतात. ्ाांिा जीवाशम महणतात. जीवाशमाांच्ा अभ्ासािे 
िृथवीवरील त्ा त्ा काळातील सजीवसषृ्टी बाबतची मानहती नमळत.े

राजसथािमध्े ज्िूरजवळ लाल रांगाचा वाळूचा खडक 
आढळतो.  हा एक प्रकारचा गाळाचा खडक आहे. हा खडक  
वािरूि निल्ी ्ेथील प्रनसि् ध लालनकलल्ाचे बाांधकाम 
केले आहे. वाळूचा खडक मऊ असल्ािे त्ावर िक्षीकाम 
सहजतेिे करता ्ेते.

रासा्निक गुणधम्स बिलतात. मूळ खडकातील सफनटकाांचे 
िुिसफ्कनटकीकरण होते. महणजेच खडकाांचे  रूिाांतरण होते. 
अशा प्रकारे त्ार झालेल्ा खडकाांिा रूिाांतररत खडक असे 
महणतात. रूिाांतररत खडकाांत जीवाशम आढळत िाहीत. 
हे  खडक वजिाला जड  व किीण असतात. खडकाांचे 
रूिाांतरण सोबत निलेल्ा तकत्ाि् वारे समजूि घ्ा.

आकृती. ७.४ ः जीवाशम

िािणकल्ा

खडकाांचा प्रकार मूळ खडक छा्ानचत्र रूिाांतररत खडक छा्ानचत्र

अनग्ज्् ग्रॅिाईट िीस

अनग्ज्् बेसालट ॲशमफबोलाईट

सतररत
  

चुिखडक सांगमरवर

सतररत कोळसा नहरा

सतररत वाळूचा खडक ्वाट्सझाईट

सतररत िांकाशम   (शेल) सलेट

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?
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  िगडी कोळशावर प्रचांड िाब िडल्ािे तसेच 
अनतउष्णतेमुळे त्ाचे रूिाांतरण हाेते. ् ा कोळशाचे रूिाांतरण 

आिल्ा महाराष्टट् राज्ात 
प्रामखु्ाि े आढळणाऱ्ा खडकाांचे 
नवतरण आकृती ७.५ मध् ेनिल ेआह.े 
� िकाशाच्ा आधारे बेसालटनशवा्  
 इतर कोणते खडक कोणकोणत्ा  
 नजलह्ात आहेत त्ाांची ् ािी करा.

आिल्ा महाराष्टट् राज्ात 
जवालामखुीमळु े त्ार झाललेा 
बसेालट खडक फार माठे्ा भपू्रिशेावर 
िसरललेा आहे. ग्रॅिाईट हा खडक 
राज्ाच्ा िवू्स भागात व िनक्षण 
कोकणात आढळतो. जाांभा खडक हा 
िनक्षण कोकणात आढळतो. त्ामळेु 
महाराष्टट् राज्ाच्ा िवूलेस व िनक्षण 
कोकणात खाण व्वसा् चालतो. 

बसेालट खडकाच्ा नवसतीण्स थराांमळु े महाराष्टट्ाच्ा इतर 
भागाांमध् ेखनिज सांिततीच ेमोि ेसाि ेफारस ेआढळत िाहीत.  

आकृती  ७.५  ः महाराष्टट् राज् प्रमुख खडक प्रकार

नहऱ्ामध्े झाल्ावर त्ाची नकंमत वाढते. कोळसा आिण 
जाळतो तर नहरा आिण िानगिा महणूि वािरताे.

� आग्ा ्ेथील ताजमहाल हा 
सांगमरवर ्ा खडकािे बाांधलेला 
आहे. हा रूिाांतररत खडक आहे. 
हा िगड राजसथािमधील मकरािा 
्ेथील खाणीतूि आणला गेला 
हाेता. 
� मध् प्रिेशात भेडाघाट 
्ेथील िम्सिा ििीच्ा िात्रातूि 
िावेिे प्रवास करतािा ्ा 
ििीचे तट सांगमरवर खडकाचे 
असल्ाचे लक्षात ्ेते. सू्योि्, 
सू् ा्ससतावेळी आनण िौनण्समेच्ा 
रात्री हे तट उजळिू निघतात. हे 
दृष्् फार मिोवेधक असते.

भेडा घाट

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?
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(अ) ििीमध्े वाहूि ्ेणारी वाळू कशी त्ार होते, ती कोिूि ्ेते 
्ानवष्ी मानहती घ्ा.

(ब) खालीलिैकी कोणकोणत्ा वासतू अनग्ज्् प्रकारच्ा 
खडकािे निमा्सण केल्ा आहेत ?

 (१) ताजमहाल (२) रा्गड नकल्ा 
(३) लाल नकल्ा (४) वेरूळचे लेणे

(क) फरक िोंिवा.
 (१) अनग्ज्् खडक व सतररत खडक
 (२) सतररत खडक व रूिाांतररत खडक
 (३)  अनग्ज्् खडक व रूिाांतररत खडक
(ड) महाराष्टट्ामध्े खालील निकाणी कोणत्ा प्रकारचे खडक 

प्रामुख्ािे आढळतात.
 (१) मध् महाराष्टट्    (२) िनक्षण कोकण     (३) नविभ्स

* जांभा खडक
आिल्ा महाराष्टट्ामध्े 

कोकण नकिारिट् टीच्ा भागात 
जाांभा खडक आढळतो. हा खडक 
नवशेषतः रतिानगरी व नसांधुिुग्स 
नजलह्ाांमध्े आढळतो.

अनजतला नशलिकलेची आवड आहे. त्ाला 
डॉ.ए.िी.जे. अबिुल कलाम ्ाांचे नशलि त्ार 
करा्चे आहे. अनग्ज््, सतररत आनण रूिाांतररत 
्ा िगडाांिैकी कोणता िगड त्ािे ्ा कामासािी 
निवडावा असा प्रशि त्ाला िडला आहे.

- त्ाला मित महणूि तुमही का् कराल ?

   ्ुमहवी काय कराि ?

� खडकाांचे प्रकार समजणे.
� खडकाांचा वािर समजणे.
� महाराष्टट्ातील प्रमुख खडकाांचे नवतरण समजणे.
� खडक प्रकाराांची तुलिा करता ्ेणे.

‘‘राकट िेशा, कणखर िेशा, िगडाांच्ा िेशा’’ 
कनवतेतील ्ा ओळीत महाराष्टट्ाचा कणखरिणा 
साांगतािा कवीच्ा मिात का् असेल ?

जरा डोके चाि्ा !

ñdmÜ¶m¶ 

� http://www.geography4kids.com � http://www.science.nationalgeographic.com

� http://www.rocksforkids.com � http://www.classzone.com

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

* उपक्रम
(अ) करूि िहा ्ा कृतीसािी तुमही जमा केलेल्ा िगडाांमधूि 

काही िगड निवडा. तसेच तुमही प्रवासासािी बाहेरच्ा 
निकाणी गेल्ास काही िगडाचे िमुिे गोळा करा. ्ातूि  
आिल्ा शाळेसािी खडकाांचे छोटे सांग्हाल् बिवा. 
खडकाांचे प्रकार व ते िमुिे कोिूि नमळवले त्ा 
निकाणाांची िोंि िेवा.

(उपक्रमाचते नमुना णचत् पृष् ६५ ्र ण्िते आहते ्ते पहा.)
(ब)  आिल्ा िररसरातील जु््ा ऐनतहानसक वासतू जसे 

डोंगरी नकल्ा, िगडी धरण, भुईकोट, बुरूज, वाडा, 
िेऊळ, मशसजि इत्ाितींिा भेट द्ा व त्ा वासतूांच्ा 
बाांधकामासािी कोणत्ा प्रकारचा खडक वािरला आहे 
्ाची मानहती नशक्षकाांच्ा मितीिे नमळवा.

   मिा हते यते्ते !
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आकृती ८.१
िररसरात सुि् धा असतात. िरांतु ्ा सव्स गोष्टतींचा आिण 
वािर करतोच असे िाही. निसगा्सतूि उिलबध असलेल्ा 
काही गोष्टतींचा वािर करा्ला आिण नशकलो आहोत. 
उिा., िाणी. ज्ा िैसनग्सक घटकाांचा मािव वािर करतो, 
त्ाांिा िैसनग्सक सांसाधिे असे महणतात. िैसनग्सक सांसाधिे 
वािरूि मािव आिल्ा गरजा भागवतो. हवा, िाणी, मृिा, 
जमीि, खनिजे, विसिती आनण प्राणी ही िैसनग्सक सांसाधिे  
आहेत. बहुताांशी िैसनग्सक सांसाधिे ही म्ा्सनित सवरूिात 
उिलबध असतात. त्ामुळे ती अमूल् आहेत. 

्ाांिकैी हवा ह ेसांसाधि सव्सत्र नविलु प्रमाणात आढळत.े 
ह ेसांसाधि कधीही कमी होत िाही. िरांत ुहवचे्ा गणुवततते 
बिल होऊ शकतो. हवेचा वािर आिण शवासोचछ् वासािासिू 
त ेअगिी जवलि प्रनक्र्िे्ांत करत असतो.

आकृती क्र. ८.२ ते ८.१३ ्ाांमधील नचत्राांवरूि ्ा 
सव्स घटकाांची कलििा करता ्ेईल.िृथवीवर अिेक गोष्टी आिल्ाला िाहाव्ास 

नमळतात. त्ाांिैकी काही गोष्टी अािल्ा िेहमीच्ा 

भौगोणिक सपष्वीकरि

८. नैसणग्थक संसािनते

आकृती ८.१ मधील नचत्राांचे निरीक्षण करा. नवचार 
करूि खालील प्रशिाांची उततरे द्ा.
� वरील नचत्राांमध्े का् का् निसत आहे ?
� ्ा नचत्राांतील नकती प्राणी व विसिती तुमच्ा 

िररच्ाच्ा आहेत ?
� ्ाांिकैी कोणत्ा गोष्टी तमुही प्रत्क्ष िानहल्ा आहते ?
� ्ािैकी कोणत्ा गोष्टी तुमही वािरल्ा आहेत नकंवा 

वािरतािा िानहल्ा आहेत?
� ्ािासूि आणखी कोणत्ा गरजा िूण्स होऊ शकतात ?
� नचत्रातील ि वािरलेल्ा गोष्टतींचा सांभाव् वािर कसा 

करता ्ेईल ?
तुमहाांला ओळखता ि आलेल्ा नचत्राांची मानहती नमळवा.
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आकृती ८.७ ः खाणकाम

आकृती ८.८ ः गवांडीकामआकृती ८.३ ः मासेमारी

आकृती ८.९ ः मीि नमळवणे

आकृती ८.१० ः रबराचा चीक नमळवणे

आकृती ८.११ ः नडांक गोळा करणे

आकृती ८.५ ः िाणी काढणे

आकृती ८.१२ः

आकृती ८.४ ः मध गोळा करणे

आकृती ८.६ ः लाकूड गोळा करणे

आकृती ८.२ ः शेतीकाम
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वरील आकृततींमध्े काही निकाणी माणूस सवतः 
नवनवध गोष्टी करतािा निसत आहे. त्ाची प्रत्ेक कृती ही 
निसगा्सतील कोणत्ा िा कोणत्ा घटकाशी सांबांनधत आहे. 
्ा प्रत्ेक घटकाचा नवचार आिण करू.
� आकृती ८.२ मध्े बैलाांच्ा साहाय्ािे शेतकरी 
जमीि िाांगरतािा निसत आहे. शेतकरी जनमिीवरील मृिेचा 
थर िाांगरूि जमीि कसण्ा्ोग् करतो. ्ा कसलेल्ा 
जनमिीतूि नवनवध प्रकारची निके घेतो. ्ा निकाांच्ा 
उतिन्नातूि सवतःची व इतराांची अन्नाची गरज भागवतो. 
हे सव्स करण्ासािी जनमिीवर निसग्सतः उिलबध असलेली 

आकृती क्र. ८.२ ते ८.१३ ्ाांमधील नचत्राांच ेनिरीक्षण 
करूि वगा्सत चचा्स करा. ही चचा्स करतािा नचत्राांतील प्रत्के 
घटकाबाबत नवचार झाला िानहजे. त्ासािी खालील मिु ्ि े
नवचारात घ्ा.
� नचत्राांमधील व्क्ी कोणकोणती कामे करतािा 

आढळत अाहेत ?
� ्ामुळे त्ाांिा का् का् नमळणार आहे ?
� नचत्राांतील प्राणी का् करत आहेत ?
� आकृती ८.१२ मधील जनमिीवर लावलेल्ा मोठ्ा 

िांख्ाांचा वािर कशासािी होतो ?
� टट्कमध्े का् भरले जात आहे ? त्ािासूि आिल्ाला 

का् नमळणार आहे ?
� मासेमारी सोडिू इतर मािवी कृती कोणत्ा निकाणी 

चाललेल्ा आहेत ?

मिृा तो सांसाधि महणूि वािरत असतो. मिेृचा वािर हा 
जगात सव्सत्र केला जातो आनण महणिूच मािवाच्ा शेती 
व्वसा्ामध्े मिृा हे एक महत्वाचे िैसनग्सक सांसाधि आहे.

मृिा निनम्सती प्रामुख्ािे मूळ खडक, हवामाि, 
जनैवक घटक, जनमिीचा उतार आनण कालावधी ्ा 
घटकाांवर अवलांबूि असते. ्ाांिैकी हवामाि व खडकाांच्ा 
प्रकारािुसार वेगवेगळ्ा प्रिेशाांत निरनिराळ्ा प्रकारची 
मृिा त्ार होते. मिेृची निनम्सती ही अत्ांत सांथिणे होणारी 
प्रनक्र्ा आहे. िररि्व मिृेच्ा निनम्सतीसािी खूि मोिा काळ 
लागतो. साधारणिणे अडीच सेमी जाडीचा मिृेचा थर त्ार 
होण्ासािी सुमारे हजार वषाांचा काळ लागू शकतो.
� आकृती ८.३ व ८.५ ्ामध्े आिल्ाला माणूस मासे 
िकडतािा, तसेच एक माणूस नवनहरीतूि िाणी काढतािा 
निसत आहे. ्ा नचत्राांमध्े िाणी ्ा िैसनग्सक घटकाचा 
वािर करूि माणूस आिल्ा गरजा िूण्स करतािा निसत 
आहे. आिल्ा सवाांिा सकाळी उिल्ािासूि ते रात्री 
झोिेि्ांत िाण्ाची निताांत गरज असते. ्ावरूि िाण्ाचे 
अि््साधारण महत्व लक्षात ्ेते. निसगा्सतील सांिूण्स 
सजीवसृष्टी ्ा सांसाधिाांवर अवलांबूि असते. आकृती ८.९ 
िहा. ्ात सागराच्ा िाण्ातूि आिण मीि नमळवतो हे 
िाखवले आहे. िैिांनिि जीविात ते आिण िेहमी वािरतो.

आकृती ८.१३ ः प्राण्ाांि् वारे मालवाहतूक

आकृती ८.१४ ः जागनतक जलसािा व उिलबधता

िृथवीवर मोठ्ा प्रमाणात िाणी उिलबध आहे. 
्ािैकी काही िाणी वािरण्ा्ोग् आहे. बरेचसे 
िाणी खारट आहे. वािरण्ा्ोग् िाण्ािैकी अत्लि 
(०.००३%) िाणी सव्स सजीव वािरू शकतात. तेवढे 
िाणी िेखील सवाांिा िुरेसे आहे.

िृथवीवरील एकूण 
िाणी १०० % िृथवीवरील वािरण्ा्ोग् 

िाणी ३ % िृथवीवरील 
वािरण्ास उिलबध 
िाणी ०.००३%

सांगा पाहू.

भौगोणिक सपष्वीकरि
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आकृती ८.१५ ः ििीकािच्ा प्राचीि सांसकतृी

� आकृती ८.६ मध्े 
काही व्क्ी विातूि 
लाकड ेगोळा करतािा तसचे 
८.४ मध काढतािा, ८.१० 
मध् ेरबराचा चीक व ८.११ 
मध् े नडांक इत्ािी गोळा 
करतािा निसत आहते. 
विसिती ्ा िसैनग्सक 
घटकािासिू आिल्ा गरजा 
भागवण्ासािी आिण ही 
उतिािि ेनमळवता.े भिूषृ्ठावर  
नवनवध प्रकारच्ा विसिती 

िाण्ाचा वािर आिण कोणकोणत्ा गोष्टतींसािी करतो ्ाची 
्ािी करा. ् ाांिैकी कोणत्ा गोष्टीमुळे िाणी वा्ा जात असते ते शोधा.

आिल्ाला आढळिू 
्ेतात. नवषुववृतती्  

सिाहररत, िािझडी, उष्ण 
गवताळ, काटेरी, समशीतोष्ण 

गवताळ, रुंििणगी,  सनूचिणगी व टुांडट्ा. 
(आकृती ८.१६) विप्रिेशाांमुळे विसिततींवर 

अवलांबूि असणारे अिेक प्राणी विाांमध्े 
वासतव् करतात. ् ा प्राण्ाांिा खाणारे माांसाहारी प्राणी 

िेखील विाांत रहातात. त्ाांच्ामुळे अिेक अन्नसाखळ्ा 
विप्रिेशात निमा्सण होतात. वि नकंवा गवताळ प्रिेश हे 
प्राण्ाांचे अनधवास आहेत. विसिततींमुळेच आिल्ाला 
प्राणी ्ा िैसनग्सक सांसाधिाांचा ि्ा्स् उिलबध झाला आहे. 
विसिती जशा भूिृष्ठावर वाढतात त्ाचप्रमाणे िाण्ामध्ेही 
वाढतात. वाढत्ा लोकसांख्ेची गरज भागवण्ासािी 

आिण िाहू शकतो.
विसिततींचे गवत, झुडूि, झाड आनण वृक्ष असे सथूलमािािे वगगीकरण 

करता ्ेते. गवतािैकी काही तृणाांची लागवड करूि िनहल्ाांिा शेतीि् वारे 
धा्् नमळवण्ाचा प्र्ोग मािवािे केला. त्ामुळे त्ाला अन्नासािी 
करावी लागणारी वणवण टाळता आली. मािव वसती करूि राहू 
लागला. नसांधू, िाईल, ्ुरिेनटस, व हो्ाांग हो ्ा िद्ाांची 
खोरी  ही ् ाांिैकी काही उिाहरणे आहेत. हे तुमही िाचवीत 
नशकलात. (आकृती ८.१५ िहा.)

विातूि लाकूड, रबर, नडांक, फळे, औषधी 
विसिती, इत्ािी उतिाििे आिल्ाला 
नमळवता ्ेतात. नवषुववृततािासूि 
ध्ुवाि्ांत नवचार केला तर 
कनटबांधािुसार खालील 
प्रकारच्ा विसिती 

जरा ण्चार करा !
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(१) तुमच्ा घरातील वसतू कोणकोणत्ा धातूांिासूि 
बिलेल्ा आहेत? वसतू  व धातूांची िावे अशी 
सारणी त्ार करा.

(२) जनमिीवर केल्ा जाणाऱ्ा व्वसा्ाांची ्ािी 
त्ार करा.

भनवष््ामध्े मािवाला िाण्ातील विसिततींवर अनधक 
प्रमाणावर अवलांबूि राहावे लागण्ाची शक्ता आहे. 
(आकृती ८.१७ िहा.)

� आकृती ८.१३ मध् े गाढव ओझ े वाहूि ितेािा निसत 
आह.े प्राण्ाचा वािर मिषु्् नवनवध कारणाांसािी करता.े घोडा, 
बलै, उांट, गाढव ्ा प्राण्ाांचा वािर मखु्तव ेिाांगरणी, प्रवास, 
माल वाहूि िणे ेइत्ाितींसािी करतो. शळेी, गाई, महशी ्ाांचा 
वािर प्रामखु्ाि ेिधू नमळण्ासािी कलेा जातो. प्राण्ाांिासिू 
माांस, अांडी, हाडाांची भकुटी, कातड ेइत्ािी उतिािि ेनमळतात.
� आकृती ८.७ मध्े िगडाच्ा खाणीतूि िगड टट्कमध्े 
भरतािाचे नचत्र आहे. िगड महणजे खनिजाांचे नमश्ण हे 
आिण िानहले. खनिज महणजे रासा्निक प्रनक्र्ा होऊि 
निसग्सतः त्ार झालेले अजनैवक ििाथ्स असतात. 

खनिजाांिासिू आिल्ाला नवनवध धातू, रसा्िे 
नमळतात. काही रसा्िाांचा उि्ोग औषधे त्ार 
करण्ाकररता होतो. खनिजाांच्ा वािरावरूि त्ाांचे िोि 
प्रमुख गट िडतात. धातू खनिजे आनण अधातू खनिजे. 
धातू खनिजाांचा वािर प्रामुख्ािे नवनवध प्रकारचे धातू 

नमळवण्ासािी केला जातो उिा., लोह, बॉकसाईट इत्ािी. 
अधातू खनिजाांचा वािर रसा्िे त्ार करण्ासािी केला 
जातो. उिा., नजपसम, सैंधव, ककॅलसाईट इत्ािी.
� वरील सव्स आकृत्ाांमध्े मासेमारी सोडता इतर सव्स 
िैसनग्सक सांसाधिे नमळवण्ाच्ा कृती मािव जनमिीवर 
करतािा निसत आहे.

्ाचा अथ्स जमीि हे सुि् धा एक सांसाधि आहे. 
भिूृष्ठावरती ज्माला ्ेणाऱ्ा बहुतेक सजीवाांची वाढ, 
वासतव् आनण मृत्ू जनमिीवरच होतो. जमीि ्ा 
सांसाधिाला अि््साधारण महत्व आहे. महणूिच ्ा 
सांसाधिाचा वािर वरील सव्स नचत्राांतील वािरानशवा् सथावर 
मालमतता महणूिही केला जातो. ्ात जागा खरेिी-नवक्री, 
मोक्ाची जागा नमळवणे, बाांधकाम करणे, व्ािारासािी 
जागा वािरणे इत्ाितींसािी सुद्धा केला जातो. 

भौगोनलक रचिा (उांचसखलिणा), मिृा, हवामाि, 
खनिजे आनण िाण्ाची उिलबधता ्ाांिुसार जनमिीचा वािर 
नवनवध कारणाांसािी केला जातो. 

िृथवीवर जनमिीचे प्रमाण २९.२०% आहे. जमीि 
व हवामािाच्ा वैनशष्टाांिुसार जगाच्ा नवनवध भागाांत 
नवनवध प्रकारचे सजीव कमीअनधक सांख्ेिे आढळूि 
्ेतात. मािवासह सव्स सजीवाांचे हे नवतरण असमाि 
असते. जनमिीचा खडकाळिणा, तीव्र उतार, सिाट मैिािे, 
िव्सती् प्रिेश, जांगलव्ाप्त प्रिेश, िद्ाांची खोरी, सागरी 
नकिारे अशा नवनवध भौगोनलक िररशसथततींशी जुळवूि घेत 
सव्स सजीव राहतात. मािव मात्र आिल्ा सोईिुसार ्ा 
िररशसथतीत बिल करण्ाचा प्र्ति करतो. 

िैसनग्सक सांसाधिे निसग्सतः उिलबध असतात. ्ा 
सांसाधिाांचा वािर प्रत्ेक सजीव आिल्ा गरजेप्रमाणे करत 
असतो. मािवािे त्ाच्ा बौि् नधक शक्ीच्ा जोरावर अिेक 
िैसनग्सक सांसाधिे सवतःसािी वािरण्ास सुरुवात केली. िुढे 
लोकसांख्ा वाढ व मािवाचा हव्ास ्ा गोष्टतींमुळे िैसनग्सक 
सांसाधिाांचा अनतरेकी वािर सुरू झाला. त्ातूिच निसगा्सचा 
समतोल ढासळण्ास सुरुवात झाली. ्ाचाच अथ्स असा 
की, मािवािे िैसनग्सक सांसाधिाांचा वािर आवश्कतिेुसार 
व तारतम्ािे करणे आवश्क आहे.

आकृती ८.१७ ः सागरी विसिती

जरा ण्चार करा !
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(अ) खालील िैसनग्सक सांसाधिाांचा उि्ोग का् ? 
 (१) िाणी

 (२) विे

 (३) प्राणी

 (४) खनिजे

 (५) जमीि

(ब) िुढील ओघतक्ा िूण्स करा.

मृिा

शेती शवसि

िाणी

धातू

विसिती

मासळी

िैसनग्सक सांसाधिे

* उपक्रम 
गाेेडे िाणी असणाऱ्ा स्ोताांची नचते्र जमवा व 

मानहती नलहा.

मांगलचू्ा वसतीवर तमुही राहा्ला गलेा आहात. 
िाड्ावरील लोकाांची िररशसथती फारशी चाांगली िाही ह ेतुमही 
िानहले आह.े तथेील बरचे लोक फक् एक वळे जवेतात. 
िाड्ावरील लोक िगड घडवण्ाच ेकाम करतात. मांगलचू्ा 
वसतीभोवती नवसतीण्स विप्रिशे आह.े हा विप्रिशे ििी, 
िाले, धबधब,े डोंगर ्ाांिी समिृ ्ध झाला आह.े ्ा प्रिेशात 
ि््सटिाच्ा सांधी आहते.

- मांगलचू्ा वसतीवरील िररशसथती बिलण्ासािी 
तमुहाांला काही करता ्ईेल का ?

   ्ुमहवी काय कराि ? मािवािे नकतीही प्रगती केली तरीही त्ाला 
अिेक बाबतींसािी निसगा्सवर अवलांबूि राहावे लागते. 
निसग्स हा फक् मािवाांसािी िसूि इतर सव्स सजीवही 
त्ावर अवलांबूि असतात. त्ामुळे िैसनग्सक सांसाधिाांचा 
वािर आिण िेहमी गरजेिुसार करणे आवश्क आहे.

� िैसनग्सक सांसाधिे कोणती ते ओळखणे.
� िैसनग्सक सांसाधिाांचा वािर तारतम्ािे करावा 

लागतो हे समजणे.
� नवनवध िैसनग्सक सांसाधिाांचे उि्ोग जाणणे.

ñdmÜ¶m¶ 

� http://kids.mongaby.com

� http://www.nakedeyeplanets.com

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

(क) िुढील प्रशिाांची उततरे नलहा.
 (१) मिृा त्ार होणे कोणत्ा घटकाांवर अवलांबूि आह े?
 (२) विाांमधिू काेणकोणती उतिाििे नमळतात ?
 (३) खनिजाांचे उि्ोग कोणत े?
 (४) जनमिीचा वािर कोणकोणत्ा कामाांसािी केला जातो ?
 (५) िैसनग्सक सांसाधिाांचे सांवध्सि करणे का गरजेचे आह े?

       हते नतेहमवी िक्षा् ठते्ा.

   मिा हते यते्ते !
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निरीक्षण करूि उततरे नलहा. 

आकृती ९.२ ः खनिज तेलाचा वािर

आकृती ९.४ ः जवलिशील वा्ूचा इांधि महणूि वािर

आकृती ९.५ ः सौरऊजलेवर 
चालणारा नगझर

� आकृती ९.१ मध्े प्रकाश नमळवण्ासािी कोणते ऊजा्स 
साधि वािरले अाहे ?

� हे ऊजा्स साधि कोिूि आले असेल ?
� आकृती ९.२ मध्े नचत्रातील व्क्ी मोटारीमध्े इांधि 

भरत आहेत. िांिावर हे ऊजा्स साधि कोिूि आणले जात 
असेल ?

� आकृती ९.३ मध्े मालतीचे नभरनभरे नफरण्ासािी व       
नतच्ा बाबाांिा धा््ाची उफणणी करण्ासािी कशाची 
मित होत असेल ?

� आकृती ९.४ मध्े तेल गरम करण्ासािी, प्रकाशासािी 
व ररक्षा चालवण्ासािी कोणकोणती ऊजा्स साधिे 
वािरली आहेत ? 

� सू््सप्रकाशाचा वािर मािव कशाकशासािी करू 
शकतो ?

� वरीलिैकी कोणकोणत्ा ऊजा्स साधिाांसािी मािवाला 
खच्स करावा लागतो ?

आकृती ९.३ ः
उफणणी व 
नभरनभरे

आकृती ९.१ ः निव्ाच्ा प्रकाशात अभ्ास करतािा

सांगा पाहू.

९. ऊजा्थ सािनते
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प्ाराां्र आिारर् ऊजा्थ सािनते प्रणक्रयां्र आिारर् ऊजा्थ सािनते

उिा., लाकूड, कोळसा, खनिज तेल, िैसनग्सक वा्ू, 
कचरा, अणू.

उिा., सौर, िवि (वारा), िाणी, भरती-ओहोटी  व 
भूगभगी् उष्णता.

ििाथ्स का्मसवरूिी राहत िाहीत. िैसनग्सक प्रनक्र्ा का्मसवरूिी राहतात.

ििाथ्स एकिा वािरल्ािांतर सांितात. सातत्ािे उिलबध असते.

िुिवा्सिर हाेत िाही. िुिवा्सिर करता ्ेतो.

म्ा्सनित सवरूिात उिलबध असते. मुबलक सवरूिात उिलबध असते.

निसग्सतः िवीकरणी् होण्ासािी हजाराेां वषाांचा 
कालावधी लागतो.

निसग्सतः सहज उिलबध होतात.

अणुऊजा्स  सोडूि इतर सव्स साधिे जनैवक अाहेत. प्रनक्र्ा िैसनग्सक आहेत. 

ऊजा्स निनम्सतीच्ा वेळेस प्रिूषण होते. सवचछ व प्रिूषण नवरनहत ऊजा्स साधिे

अणुऊजा्स सोडिू इतर सव्स ऊजा्स साधिाांिा
िारांिररक ऊजा्स साधिे महणतात.

ही सव्स ऊजा्स साधिे अिारांिररक आहेत.

ऊजा्स साधिे निनम्सतीच्ा  दृष्टीिे नकफा्तशीर 
आहेत.

्ा ऊजा्स साधिाांच्ा वािरासािी लागणारे तांत्रज्ाि नवकनसत  
करणे खनच्सक असते.

िरूगामी नवचार करता ही ऊजा्स साधि े जवलिशील 
असल्ामळु ेि्ा्सवरणाच्ा दृष्टीि ेहानिकारक आहते.

िूरगामी नवचार करता ही ऊजा्स साधिे ि्ा्सवरण िूरक 
आहेत.

नवद्ुत निनम्सती प्रकार : औशष्णक व अणू नवद्ुत निनम्सती प्रकार : औशष्णक व गनतज

� िृष्ठ ५१ वरील अाकृत्ाांमधील कोणती ऊजा्स साधिे 
नविामलू् नमळतात ?

लक्षात ्ेईल. िेटट्ोल, वारा, िैसनग्सक वा्ू, सू््सप्रकाश, 
इत्ािी ऊजा्स साधिाांचा वािर आिण करताे. ्ानशवा् 
इतरही ऊजा्स साधिे आहेत.

ऊजा्स साधिाांांच ेअिके प्रकार ेवगगीकरण करता ्ते.े ्ाांत 
प्रामुख्ािे िारांिररक -अिारांिररक, जैनवक - अजैनवक ,  
िूतिीकरणी्-अिूतिीकरणी्, ििाथाांवर आधाररत - 
प्रनक्र्ाांवर आधाररत इत्ािी. आिण ििाथाांवर आधाररत व 
प्रनक्र्ाांवर आधाररत ् ा वगगीकरणाचा नवचार करणार आहोत. 
िुढील तकत्ातूि ्ा वगगीकरणाच्ा आधारे ऊजा्स साधिाांची 
वनैशष्टे जाणूि घेऊ ्ा.

आिल्ा गरजा भागवण्ासािी आिण नवनवध गाेष्टी 
करत असतो. ्ासािी आिल्ाला ऊजलेची गरज भासते. 
िूवगी मािवी श्माचा व प्राण्ाांचा वािर करूि कामे केली 
जात असत. मािवाच्ा गरजा जसजशा वाढत गेल्ा 
तसतसा ऊजा्स साधिाांच्ा व ऊजा्स स्ोताांच्ा  वािरामध्ेही 
बिल होत गेला. ही ऊजा्स मािव मुख्तवेकरूि निसगा्सतूिच 
नमळवतो. वरील प्रशिाांच्ा उततराांवरूि हे आिल्ा सहज 

भौगोणिक सपष्वीकरि



53

आकृती ९.६ ः आचारी चुलीवर अन्न नशजवतािा

आकृती ९.७ ः शेगडीवर कणीस भाजतािा

आकृती ९.८ ः सटोवहवर सव्ांिाक करतािा

आकृती ९.९ ः ओवहिमध्े त्ार केलेला ििाथ्स काढतािा

आकृती ९.१० ः गरॅसवर अन्न नशजवतािा

ऊजा्स साधिाांचा वािर करूि िुढील प्रकारची नवद्ुत 
निनम्सती करता ्ेते. जलनवद्ुत, औशष्णक नवद्ुत 
अणुनवद्ुत,  भूगभगी् नवद्ुत इत्ािी. औशष्णक नवद्ुत 
निमा्सण करतािा ऊजा्स साधिाांचा थेट वािर करावा लागताे. 
्ामध्े ऊजा्स साधिाांचे जचलि करूि त्ातूि निमा्सण 
होणाऱ्ा उष्णतेच्ा आधारे नवद्ुत निनम्सती करता ्ेते. 
अशाच प्रकारे गनतज ऊजलेच्ा आधारे िेखील नवद्ुत 
निनम्सती करता ्ेते.

आकृती  ९.६ त े९.१० ् ाांतील नचत्राांच्ा निरीक्षणावरूि 
अन्न बिवण्ासािी नवनवध ऊजा्स साधिाांचा वािर केल्ाचे  
लक्षात ्ईेल. ्ा नचत्राांमध् ेवािरलेली ऊजा्स साधि ेकोणती 
त्ाची ्ािी करा. आिण वगगीकरण कलेले्ा तकत्ािुसार ्ा 
ऊजा्स साधिाांचा समावशे कोणत्ा गटात होतो त ेसाांगा. इतर 
कोणती ऊजा्स साधि े् ासािी वािरता ् तेील ् ाची चचा्स करा.

करून पहा.
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आकृती ९.११ ः चुलीवरचा सव्ांिाक

मािवाच्ा वाढत्ा गरजाांमुळे ऊजलेची मागणी सतत 
वाढत आहे. सौरऊजा्स व िवि ऊजा्स ही साधिे सातत्ािे व 
सहजतेिे उिलबध आहेत. त्ाांचा वािर करण्ासािी त्ातूि 
निमा्सण होणाऱ्ा ऊजलेचे सांकलि करणे आवश्क असते. 
िरांतु ही बाब खनच्सक असल्ािे ही सांसाधिे सध्ा िरवडत 
िाहीत. ही सांसाधिे सवसतात उिलबध वहावीत ्ासािी 
सांशोधि सुरू आहे. 

� कोळसा ः प्राचीि काळी  भूहालचालतींमुळे विसिती, 
प्राण्ाांचे अवशेष जनमिीत गाडले गेले. त्ावर िाब व 
उष्णतेचा िररणाम होऊि त्ामधील घटकाांचे नवघटि 
होऊि फक् काब्सिद्रव्े नशल्क रानहली. त्ािासिू 
कोळशाची निनम्सती झाली.
कोळशाच्ा गुणवततेवरूि कोळशाचा वािर िरवला 

जातो. साधा कोळसा सव्ांिाकघरात नकंवा भटारखा््ात 
वािरला जातो. िगडी कोळसा प्रामुख्ाांिे उद्ोगधांद्ाांमध्े 
वािरला जातो. ्ा कोळशािासूि औशष्णक नवद्ुत 
निमा्सण केली जाते. 

�  खणनज ्तेि ् नैसणग्थक ्ायू ः भूहालचालतींमुळे 
ज्ाप्रमाणे िगडी कोळशाची निनम्सती झाली त्ाचप्रमाणे 
खनिज तेल व िैसनग्सक वा्ूांची निनम्सती झाली. खनिज 
तेल भिूृष्ठाखाली अथवा सागरतळाखाली जनमिीत 
सािडते. 

आकृती ९.१२ ः लोहारकाम

बहुतेक खनिज तेलाच्ा नवनहरतींमध्े िैसनग्सक वा्ूांचे 
सािेही आढळतात. खनिज तेलाचे सािे म्ा्सनित सवरूिात 
असतात. त्ामािािे त्ाची मागणी जासत आहे. त्ामुळे 
खनिज तेलाची नकंमत जासत असते. खनिज तेलाच्ा 
काळसर रांगामुळे व त्ाच्ा जासत नकंमतीमुळे ्ा खनिजास 
‘काळे सोिे’ असेही महणतात. औनष्णक नवद्ुत निनम्सतीसािी 
्ा ऊजा्स साधिाांचा वािर होतो. भारतातील काेळसा व 
खनिज तेल क्षेत्राचे नवतरण आकृती ९.१४ मध्े निले आहे 
ते अभ्ासा.

आकृती ९.१३ : खनिज तेल उतखिि

* प्ारा्थ्र आिारर् ऊजा्थ सािनते
� िाकूड ः खेडेगावाांमध्े चुलीवर सव्ांिाक करण्ासािी  

लाकूड मोठ्ा प्रमाणावर वािरण्ात ्ेते.

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

भौगोणिक सपष्वीकरि
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� भारतातील कोळसा क्षेत्रे असणारी राज्े कोणती?
� अरबी समदु्रातील खनिज तेल क्षेत्राचे िाव का्?
� मोठ्ा प्रमाणावर कोळसा क्षेत्र असलेल्ा िोि राज्ाांची 

िावे साांगा.

� ईशा्् भारतातील खनिज तेल क्षेत्रे कोणती आहेत?
� गोिावरी ििीच्ा खोऱ्ात कोणते खनिज साि ेअाढळतात ?
� गोिावरी ििीच्ा खोऱ्ातील खनिज सािे कोणकोणत्ा 

राज्ाांशी निगनडत आहेत ?

आकृती ९.१४

* िकाशाच्ा आधारे प्रशिाांची उततरे द्ा.ZH$memer ‘¡Ìr.
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� अिऊुजा्थ ः ्रुनेि्म, थोरर्म अशा खनिजाांच्ा अणचेू 
नवभाजि करूि ऊजा्स निमा्सण करता ्ते.े ्ासािी अगिी 
थोड्ा प्रमाणात ्ा खनिजाांचा वािर करूि मोठ्ा 
प्रमाणात उजा्स निमा्सण करता ्ते.े भारतासह, सा्ं कु् 
सांसथाि,े रनश्ा, रिा्स, जिाि अशा काही मोजक्ा 
िेशाांमध्चे ्ा ऊजलेचा वािर कलेा जातो. 

आकृती ९.१७ ः अणुऊजा्स प्रकलि

आकृती ९.१८ : जलनवदु्त

आकृती ९.१५ : बा्ोगरॅस
� कचऱयापासनू ऊजा्थ ः मोिी शहरे व महािगरे ्ाांमध्े 

िररोज मोठ्ा प्रमाणावर कचऱ्ाची निनम्सती होत 
असते. कचऱ्ाची नवलहेवाट लावणे ही एक मोिी 
समस्ा अशा शहराांमध्े निसूि ्ेते. ्ेथील कचऱ्ाचे 
वगगीकरण करूि त्ातील जैनवक कचऱ्ाचा वािर 
वा्ुनिनम्सतीसािी करता ्ेतो. ्ा वा्ूिासूि नवद्ुत 
निनम्सती करता ्ेते. ्ामुळे शहरातील कचऱ्ाच्ा 
समस्ेवर भनवष््ामध्े मात करता ्ेऊ शकते. तसेच 
वीजनिनम्सतीच्ा बाबतीत शहरे सव्ांनसद्ध होऊ 
शकतात. 

आकृती ९.१६ : कचऱ्ािासूि ऊजा्स निनम्सती प्रकलि

आपलया राजया्वीि चार जिण्द्ु् केंर्ाचंवी ना्ते सांगा.
वरील सव्स ऊजा्स साधिे विसिती व प्राणी ्ाांच्ा 

मृतावशेषाांमुळे निमा्सण झालेली असल्ामुळे त्ाांिा जैनवक 
ऊजा्स साधिे असेही महणतात. 

* प्रणक्रयां्र आिारर् ऊजा्थ सािनते
� जिऊजा्थ ः वाहत्ा िाण्ाच्ा गनतज ऊजलेिासूि 

नमळवलेल्ा ऊजलेला जलऊजा्स असे महणतात. ्ा 
ऊजलेचा वािर करूि जलनवद्ुत निनम्सती केली जाते. 
जलऊजलेमुळे ि्ा्सवरणाची हािी होत िाही. तसेच 
जलनवद्ुत निमा्सण करतािा वािरलेल्ा िाण्ाचा िु्हा 
वािर करता ्ेतो. उिा., िांजाबमधील भाक्रा िाांगल व 
महाराष्टट्ातील को्िा, इत्ािी.

�  बायोगॅस  ः प्राण्ाांची नवष्ठा व जनैवक टाकाऊ ििाथ्स 
(िालािाचोळा, टरफले, इत्ािी) ्ाांचा वािर करूि 
बा्ोगरॅसची निनम्सती करता ्ेते. ्ा ऊजलेचा वािर 
सव्ांिाकघरातील गरॅस, िाणी गरम करणे, निवे प्रकानशत 
करणे ् ाांसािी करता ् ेतो. काही शेतकऱ्ाांिी सवतःच्ा 
घराच्ा आवारात बा्ाेगरॅस प्रकलि उभे केले आहेत. 
त्ामुळे त्ाांच्ा घरातील ऊजलेची गरज भागते. 
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� आधुनिक तांत्राच्ा साहाय्ािे आता वीजनिनम्सती 
केंद्रािासिू सुमारे ८०० नकमी अांतराि्ांत नवजेचे वहि 
कोणत्ाही गळतीनशवा् होऊ शकते. त्ािुढे वीज 
िोचवा्ची झाल्ास वीजगळती होते. 
� एक नकलो ् ुरेनि्मिासूि नमळणारी वीज ही १०,००० 

टि कोळसा जाळूि निमा्सण होणाऱ्ा नवजेएवढी 
असते. (हजार नकलाे = एक टि)

आकृती ९.२० : सौरकुकर

� सागरवी ऊजा्थ ः सागरी लाटा व भरती-ओहोटी ्ा सागर 
जलाच्ा हालचाली आहेत. ्ा हालचाली अनवरतिणे 
चालू असतात. लाटाांचा वेग व शक्ी ्ाांचा वािर 
करूि वीजनिनम्सती करण्ाचे तांत्र आता अवगत झाले 
आहे. ्ेथे सदु्धा गनतज ऊजलेिासिू नवदु्त ऊजा्स 
नमळवली जाते. ही ऊजा्ससुद्धा प्रिूषणमुक् व अक्ष् 
आहे. भारतासारख्ा ि् नविकलिी् िेशात ्ा ऊजलेचा 
मोठ्ा प्रमाणात वािर हाेऊ शकतो. तसे  प्रकलि 
भारतात  सुरू करण्ाचे प्र्ति चालू आहेत.

आकृती ९.१९ : िविऊजा्स

शेतीसािी, घरगुती वािरासािी, उद्ोगाांसािी ्ा 
ऊजलेचा वािर केला जातो. महाराष्टट्, किा्सटक, तनमळिाडू 
इत्ािी राज्ाांमध्े अिेक निकाणी िविऊजा्स केंद्रे आहेत. 
� सौरऊजा्थ ः सू्ा्सिासूि आिल्ाला प्रकाश व उष्णता 

नमळते. सौरऊजलेची तीव्रता िृथवीवर उष्ण कनटबांधाांमध्े 
सवाांत जासत असते हे आिण नशकलो आहोत. 
भारतासारख्ा उष्णकनटबांधी् िेशात ्ा ऊजलेचा वािर 
करण्ास भरिूर वाव आहे. उिा., महाराष्टट्ातील िांिुरबार 

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

आकृती ९.२१ : सागरजलािासूि ऊजा्स

� प्नऊजा्थ ः ्ा सांसाधिाचा वािर मािव शेकडो 
वषाांिासूि करत आहे. उिा., नशडावर चालणारी 
जहाजे. िरांतु वाऱ्ाच्ा शक्ीचा वािर  नवद्ुत 
निनम्सतीसािी अलीकडेच सुरू झाला आहे. िवि ऊजा्स 
निमा्सण करण्ासािी वाऱ्ाचा वेग ताशी ४० ते ५० 
नकमी असावा लागतो. वाऱ्ाच्ा वेगामुळे 
िविचकक्ाांची िाती नफरतात व गनतज ऊजा्स निमा्सण 
हाेते. ्ा गनतज ऊजलेचे नवद्ुत ऊजलेमध्े रूिाांतर केले 
जाते.

नजलह्ातील साक्री ्ेथील सौरनवदु्त प्रकलि. 
सौरऊजलेि् वारा कुकर, निवे, नहटर, वाहिे इत्ािी 
उिकरणे चालवता ्ेतात. सौरऊजलेची निनम्सती 
सू््सनकरणाांची तीव्रता व सू््सिश्सिाचा कालावधी ्ाांवर 
अवलांबूि असते. 
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� भूऔशष्िक ऊजा्थ ः उष्ण िाण्ाचे झरे हा मािवासािी 
िेहमीच कुतूहलाचा नवष् रानहला आहे. उिा., 
उिििेव, वज्ेशवरी, मनणकरण इत्ािी.
िृथवीच्ा अांतभा्सगातील तािमाि प्रत्ेक ३२ मीटरला 

एक अांश सेशलसअसिे (१° से) वाढते. ्ा जनमिीखालील 
तािमािाचा वािर करूि आता नवद्ुतनिनम्सती करण्ाची 
प्रनक्र्ा मािवािे अवगत केली आहे. ्ा भूऔशष्णक 
ऊजलेचा वािर नवद्ुत निनम्सतीसािी करता ्ेतो. भारतात 
नहमाचल प्रिेश राज्ात मनणकरण ्ेथे असा प्रकलि आहे.

 वरील सव्स ऊजा्स साधि े ही अजनैवक ऊजा्स साधिे 
आहते. ्ा ऊजा्स साधिाांमळु ेकमीत कमी प्रिषूण होत.े ही 
ऊजा्स साधि ेअक्ष् ऊजा्स साधि ेमहणूिही ओळखली जातात.

� अगवा ककॅनलएांट सोलार प्रोजेकट (ॲररझोिा, सां्ुक् 
सांसथािे)

� ककॅनलफोनि्स्ा वहरॅली सोलार ्ुनिट (ककॅनलफोनि्स्ा, 
सां्ुक् सांसथािे)

� गोलमूड साेलार िाक्क (चीि)
� चरांक सोलार िाक्क (िाटण, गुजरात) 
� वेलसिि एिजगी प्रोजेकट (मध् प्रिेश)
हे काही मोिे सौरऊजा्स प्रकलि आहेत.

घरामध्े सवा्सिुमत ेअसा निण््स  झाला आहे, की 
आिवड्ातील एक िणू्स निवस नवजचेी बचत करा्ची 
आह.े अशी िररशसथती हाताळण्ासािी तुमही का् 
त्ारी कराल ?

वगा्सतील नवद्ाथ्ाांचे िाच ते आि गट करावे. प्रत्ेक 
गटािे एक नकंवा िोि ऊजा्स साधिे निवडा.

खालील मिु् द्ाांच्ा आधारे प्रत्ेक गटािे त्ाांिी 
निवडलेल्ा ऊजा्स साधिाांसांबांधी मानहती सांकनलत करा्ची 
आहे. ्ासािी त्ाांिी वत्समािित्र, िूरिश्सि, सांिभ्सिुसतके व 
इांटरिेट इत्ाितींचा वािर करावा. तसेच गटचचलेतूि अनधक 
मानहती घ्ावी. 
� ऊजा्स साधिाांचे िाव
� ऊजा्स साधिाांचे  वािर
� ऊजा्स साधि निनम्सतीची अांिाजे नकंमत
� ऊजा्स साधि वािरण्ातील फा्िे व तोटे
� ऊजा्स नवष्ाची आकडेवारी, नवतरणाची मानहती, 

कात्रणे व नचत्र.े
� ऊजा्स साधिाांची ि्ा्सवरणिूरकता. 
� वरील ऊजा्ससाधिाां ऐवजी ि्ा््स ी ऊजा्ससाधि.े

सिर मानहतीचे सांकलि िुसऱ्ा निवशी वगा्सत सािर 
करणे. सव्स गटाांच्ा सािरीकरणातूि उतकृष्ट, ि्ा्सवरणिूरक 
ऊजा्स साधिाांची निवड करावी.

ऊजा्स साधिाांचा वािर अनतश् काळजीिूव्सक केला 
िानहजे. वाढती  लोकसांख्ा, शहरीकरण, औद्ोनगकीकरण, 
मािवाच्ा वाढत्ा गरजा इत्ाितींमुळे ऊजलेची मागणी सतत 
वाढत आहे. त्ासािी ि्ा्स्ी व अिारांिररक ऊजा्स साधिाांचा 
वािर करणे आवश्क आहे. ऊजलेचा वािर काटकसरीिे 
करणेही आवश्क आहे. ् ासािी आिण नवजेचा अिावश्क 
वािर िेहमी टाळला िानहजे. हे आिल्ा सवाांिा सहज शक् 
आहे.

भिृूष्ठािासिू िृथवीच्ा केंद्राि ा्ंतचे अांतर हे ६३७३ 
नकमी आह.े तथेील तािमाि सुमार े४०००° स ेअसते.

आकृती ९.२२ : भूगभगी् ऊजा्स निनम्सती केंद्र

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

   माहवी् आहते का ्ुमहांिा ?

   ्ुमहवी काय कराि ?

करून पहा.
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(अ) िुढील का्ा्ससािी कोणते साधि वािरावे लागेल?
 (१) रोहिला ितांग उडवा्चा आहे.
 (२) आनिवासी िाड्ातील लोकाांचे थांडीिासूि सांरक्षण  

 करा्चे आहे. 
 (३) सहलीसािी प्रवासात सहज हाताळता ्ेतील अशी  

 सव्ांिाकाची उिकरणे.
 (४) सलमाला किड्ाांिा इसत्री करा्ची आहे.
 (५) रेलवेचे इांनजि सुरू करा्चे आहे.
 (६) अांघोळीसािी िाणी तािवा्चे आहे.
 (७) सू्ा्ससतािांतर घरात उजेड हवा आहे.

� िैसनग्सक सांसाधिाांिैकी ऊजा्स साधिे ओळखता 
्ेणे.

� ऊजा्स साधिाांचा उि्ाेग साांगता ्ेणे.

� ऊजा्स साधिे काटकसरीिे वािरणे.
� भारतातील ऊजा्स साधिाांची मानहती साांगणे.
� ि्ा्सवरणिूरक ऊजा्स साधिे ओळखता ्ेणे.

ñdmÜ¶m¶ 

� http://en.wikipedia.org � http://www.globalsecurity.org

� http://www. sesky.org � http://geography.about.com

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

(ब) खालील प्रशिाांची उततरे नलहा.
 (१) मािव कोणते ऊजा्स साधि सवा्सनधक वािरतो? त्ाचे  

 कारण का् असेल?
 (२) ऊजा्स साधिाची गरज का् ? 
 (३) ि्ा्सवरणिूरक ऊजा्स साधिाांचा वािर का गरजेचा आहे?
(क) खालील मुि् द्ाांच्ा आधारे फरक सिष्ट करा.
 (उिलबधता, ि्ा्सवरणिूरकता व फा्िे तोटे)
 (१) खनिज तेल व सौरऊजा्स
 (२) जलऊजा्स व भूगभगी् ऊजा्स

सोबतच्ा छा्ानचत्रातील 
साधि कोणत्ा प्रकारची ऊजा्स 
निनम्सती करण्ासािी वािरात ्ेते.

  * उपक्रम 
िकाशा आराखड्ात भारतातील नवद्ुत निनम्सती केंद्र े

िाखवा. ्ाांिैकी एका नवद्ुत केंद्राची सनचत्र मानहती नलहा.

   मिा हते यते्ते !
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इ

आकृती १०.१ ः मािवी व्वसा्

ई

अ

आ

आकृती १०.१ मधील नचत्राांचे निरीक्षण करूि खालील 
प्रशिाांची उततरे द्ा.
� नचत्र ‘अ’  मध् ेगाई व महसै का् करत आहते ?
� नचत्र ‘अा’  मध् ेका् नमळवल ेजाते आह े?
� नचत्र ‘इ’  मध्े िूध सांकलि केंद्रावर का् होत आह े?
� नचत्र ‘ई’  मध्े टॅंकरि् वारे कशाची वाहतूक होत आह े? हा 

टॅंकर कुिे जात असेल ?
� कोणते ििाथ्स नचत्र ‘उ’ मध्े निसत आहेत ? हे ििाथ्स 

कशािासूि त्ार झाले असावेत ?
� नचत्र ‘उ’ मध्े आणखी का् हाेत असेल बर े?
� ‘ऊ’ नचत्रामधील कोणते ििाथ्स तुमही वािरता ?
� िधू व िधुािासिू त्ार कलेेल्ा ििाथाांमध् ेकोणता मखु् 

फरक असले ?
� िधुाप्रमाणे ह ेििाथ्स लवकर िाश िावत असतील का ?

वरील सव्स नचते्र िाळीव प्राणी िाळण,े त्ाांच्ािासिू िधू 
नमळवणे, िधुाची नवक्री करण,े िधुावर िुगधप्रनक्र्ा केंद्रात 
प्रनक्र्ा करणे, िधुािासिू तूि, लोणी, चीज, श्ीखांड, ििीर, 
भकुटी इत्ािी ििाथ्स बिवण,े त्ाांची बाजारात नवक्री  इत्ाितींशी 
सांबांनधत आहेत. ्ासािी नवनवध सतराांवर काम ेकलेी जातात. 

भौगोणिक सपष्वीकरि

१०. मान्ाचते वय्साय
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उ ऊ

्ूि ४० रुपयते प्रण् िवीटर ्रानते णमळ्ते, पि ्हवी 
६० रुपयते ् पनवीर २०० रुपयते णकिो ्रानते णमळ्ते. सारते 
्ुिापासूनच बन्ते ्र तयांचया णकंम्वी् ए्ढा फरक 
कशामुळते हो्ो ?

्ा सव्स कृती मािव सवतःच्ा गरजा भागवण्ासािी करत 
असतो. ्ा कृततींच्ा सवरूिावरूि, त्ाांतिू नमळणाऱ्ा 
घटकाांिसुार त्ाांच ेआिण वगगीकरण करू शकतो.
नचत्र िु्हा एकिा िहा व प्रशिाांची उततरे द्ा.
� वरीलिैकी कोणती कृती मािवािे निसगा्सतूि उतिािि 

नमळवण्ासािी केली अाह े?
� ्ा कृतीतिू त्ाला कोणते उतिािि नमळत े?
� हे उतिािि मािव नकती काळ वािरू शकतो ?
� कोणत्ा नचत्रामध्े निसगा्सतूि नमळालेल्ा उतिन्नाचे 

सांकलि होत आह े?
� ्ा कृतीतिू िूध उतिािकाला कोणती सेवा नमळाली ?
� िूध कोिे िेले जात आहे ? िुधाचे िुढे का् होते आह े?
� िुधाचे कोणते ििाथ्स निसत आहेत ?
� ्ा ििाथाांची तिासणी कोण करत असेल ?
� िुकाििार ्ा ििाथाांचे का् करतो ?
� ्ाांतील नटकाऊ ििाथ्स कोणते व िाशवांत ििाथ्स 

कोणते ?
� िुधाची नकंमत व वजि आनण ्ा ििाथाांची नकंमत व 

वजि सारखेच असेल का ?

� आिण आिल्ा गरजाांच्ा ितू्सतसेािी अिके कृती करत 
असतो. ्ा कृततींिा आिण व्वसा्, उद्ोग, व्ािार 
महणतो. आिण करत असलले्ा ्ा कृततींिकैी काही 
कृती थटे निसगा्सवर आधाररत असतात. महणजे ्ा 
कृततींमधिू नमळणार े उतिन्न ह े निसगा्सकडूि आिल्ाला 
नमळत.े जस,े गाई-महशी ह ेप्राणी आहते. त्ाांिा आिण 
िाळतो. नचत्र ‘अ’ िहा. त्ाांच्ािासिू आिल्ाला 
िधू नमळत.े त्ामळेु हा व्वसा् निसगा्सवर आधाररत 
आह.े अशा प्रकार े निसगा्सवर आधाररत व्वसा्ाांिा 
प्राथनमक व्वसा्  महणतात. उिा., िशिुालि, 
मासमेारी इत्ािी. 

� प्राथनमक व्वसा्ाांतील काही उतिाििे आिण थेट 
वािरतो, तर काही त्ाांच्ा मळू रूिात बिल करूि 
वािरतो. आता नचत्र ‘उ’ िहा. ्ा नचत्रात, नमळाललेे 
िधू ह ेिधू डअेरीमध् ेआणिू त्ावर प्रनक्र्ा केली जात 
अाह.े महणजचे निसगा्सकडूि प्राप्त होणाऱ्ा उतिाििावर 
प्रनक्र्ा करूि त्ािासूि वगेवगेळ्ा ििाथाांची निनम्सती 
कलेी जात आह.े  हे ििाथ्स जासत नटकाऊ असतात. 
त्ाांची गणुवतता िेखील वाढललेी असत.े  त्ामुळे त्ाांची 
नकमंतही जासत असत.े उिा., िधुािासूि श्ीखांड, लोणी, 
चीज व िधू िावडर त्ार करण.े अशा प्रनक्र्ा करण्ाला 
‘उद्ोग’ महणतात. उद्ोग ह े कचच्ा मालावर 
आधाररत असतात. ्ा प्रनक्र्ते कचच्ा मालािासूि 
जासत नटकाऊ िकका माल त्ार होतो. उद्ोगाांिा 
िरुवला जाणारा कचिा माल हा बहुतेक वेळा निसगा्सतिू 
्तेो, महणजचे  प्राथनमक व्वसा्ातिू ्तेो. हे व्वसा् 

णशक्षकांनवी मुिांशवी या्र सण्स्र चचा्थ करा्वी.

जरा डोके चाि्ा !

आकृती १०.१ ः मािवी व्वसा्
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प्राथनमक व्वसा्ाांवर अवलांबूि असतात. महणूि 
अशा व्वसा्ाांिा ि् नवती्क व्वसा्  महणतात.

� आता नचत्र इ, ई, ऊ िहा. ्ा नचत्राांमध्े तुमहाांला 
अिुक्रमे िुधाचे सांकलि व नवक्री होतािा, िुधाची 
वाहतूक होतािा आनण िुगधज्् ििाथाांची नवक्री 
होतािा िहाव्ास नमळेल. ्ा सव्स कृती प्राथनमक व 
ि् नवती्क व्वसा्ाांतील उतिन्नाशी निगनडत आहेत. 
बहुतेक वेळा हे व्वसा् ्ा िो्ही व्वसा्ाांिा िूरक 
सेवा िेण्ाचे काम करतात. अशा व्वसा्ाांिा आिण 
तृती्क व्वसा्  महणतो. हे व्वसा् इतर सव्स 

व्वसा्ाांिा िूरक असतात, ्ा व्वसा्ाांिा ‘सेवा 
व्वसा्’ असेही महणतात. ् ामध्े मालाची वाहतूक, 
मालाची चढ-उतार करणे, मालाची नवक्री इत्ािी 
बाबी ्ेतात. 

� आता नचत्र ‘उ’ िहा. ्ा नचत्रात त्ार झालेले 
िुगधज्् ििाथ्स तिासतािा व्क्ी निसत आहे. ही 
व्क्ी ििाथाांची ‘गुणवतता’ तिासत आहे. हे काम 
करण्ासािी ्ा व्क्ीकडे ‘नवशेष’ प्रावीण् असते. 
हीसुि् धा एक प्रकारची सेवाच आहे. िरांतु ही तृती्क 
व्वसा्ाांप्रमाणे सव्ससामा्् सेवा िाही. ही सेवा 
िेण्ासािी नवशेष प्रावीण्ाची गरज असते. त्ामुळे 
अशा प्रकारच्ा सेवाांिा चतुथ्सक व्वसा्  असे 
महणतात.
सव्सच सेवा व्वसा् हे प्राथनमक नकंवा ि् नवती्क 

व्वसा्ाांशी थेट सांबांनधत असतातच असे िाही. 
उिा., डट्ा्वहर, धारवाला, िोलीस, टिालसेवा, इत्ािी.

� आिण आजारी िडल्ावर आिल्ाला कोण तिासत े?
� आिल्ा िरीक्षेचे िेिर कोण तिासते ?
� इमारतीचे आरेखि (Design) कोण त्ार करते ?
� ्ांत्रनिनम्सती, िेखभाल व िुरुसती कोण करते ?

आकृती १०.२ नचत्रे िीट िहा. व्वसा्ाांचे वगगीकरण 
आिण नशकत आहोत. साखर निनम्सती ्ा उद्ोगाशी 
निगनडत िुढील उततरे शोधता ्ेतात का िहा. 

� प्राथनमक ते चतुथ्सक व्वसा्ाांची वग्सवारी करा.
� ि् नवती्क व्वसा्ासािी कोणता कचिा माल 

वािरला आहे ?
� ि् नवती्क व्वसा्ातूि निघणारा िकका माल कोणता ?
� तृती्क व्वसा्ाांच्ा सेवा कोणत्ा आहेत ?
� कोणते नचत्र चतुथ्सक व्वसा्ाशी निगनडत आहे ? ते 

व्वसा् कोणते ?

अशाच प्रकारे आणखी काही व्वसा्ाांची साखळी 
आिल्ाला सुचते का ते िहा. त्ाांची नचते्र वरीलप्रमाणे 
काढूि त्ाांची प्राथनमक ते चतुथ्सक अशी वग्सवारी करा.
ण्चार करा ् चचा्थ करा.

निसगा्सचा आिल्ा व्वसा्ाांवर का् बर ेिररणाम होत 
असले ? जरा नवचार करा. त्ासािी खालील मि्ु ि ेनवचारात 
घ्ा. वगा्सत चचा्स करा. ्ावर िोि िररचछिे वहीत नलहा.
� िाऊस िडलाच िाही. (िुष्काळ)
� वािळ आले.
� भूकंि झाला.
� अवेळी िाऊस आला.
� िाऊस चाांगला िडला.
� िाऊस खूि िडला व िूर आला.
� जवालामुखीचा अचािक उद्रेक झाला.
� तसुिामी आली.

� तुमच्ा िररसरात आढळणारे व्वसा् कोणते ?
� कोणत्ा व्वसा्ाची सांख्ा जासत आहे ?
� ही सांख्ा जासत असण्ामागील कारणाांची मानहती घ्ा. 
� तमुच्ा िररसरात एखािा उद्ोग असले तर तो तथेे 

असण्ामागील कारण ेसिु ्धा अशाच चचलेतूि नमळवा.
� िैसनग्सक व मािवी अशा िो्ही घटकाांचा िररणाम 

व्वसा्ाांवर होत असतो. ते घटक शोधता ्ेतात का 
ते िहा.

� व्वसा्ामुळे ि्ा्सवरणाच्ा होणाऱ्ा हािीची मानहती 
घ्ा.

जरा ण्चार करा !

करून पहा.

     पहा बरते जम्ते का ?
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आकृती १०.२ ः

ओ- साखरेची नवक्री

एे - साखरेची िोती वाहूि िेणे

ए - साखरेचे उतिािि व प्रत तिासणे

ई - ऊस कारखा््ात जमा करणे उ - कारखा््ातील ्ांत्राांची तिासणी व िेखभाल

इ - उसाची वाहतूक

ऊ - उसाच्ा रसावरील प्रनक्र्ा

आ - उसाची तोडणी

अ - उसाचे शेत
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प्राथनमक व्वसा्
ि् नवती्क व्वसा्
तृती्क व्वसा्

प्राथनमक व्वसा्
ि् नवती्क व्वसा्
तृती्क व्वसा्

प्राथनमक व्वसा्
ि् नवती्क व्वसा्
तृती्क व्वसा्

बांगिा्तेश

सं. अरब अणमरा्वी

टककी

नवनवध व्वसा्ाांतील मिुष््बळाचे शेकडा (%) प्रमाण

आकृती १०.३ ः काही िेशाांतील नवनवध व्वसा्ाांतील मिुष््बळ प्रमाण

मािवी व्वसा्ाांचे आिण अशा प्रकारे 
वगगीकरण करतो. जगातील सव्सच िेशाांमध्े 
्ाांिैकी कोणते िा कोणते व्वसा् चालत 
असतात. ्ा सव्स व्वसा्ाांतूिच िेशामध्े 
व िेशाांिरम्ाि आनथ्सक उलाढाल  होते. 
त्ातूिच िेशाचे नवनवध वसतूांचे उतिािि  व 
वानष्सक उतिन्न  िरते. त्ावरूि एखािा िेश 
इतर िेशाांच्ा तुलिेत नकती नवकनसत आहे 
अथवा नवकसिशील आहे ते िरवले जाते.

आकृती १०.३ निरीक्षण करा. बाांगलािेश, 
सां्ुक् अरब अनमराती व टककी ्ा िेशाांमधील 
नवनवध व्वसा्ाांत का ््सरत असणाऱ्ा 
लोकसांख्ेिुसार ही नवभानजत वतु्सळे त्ार 
केलेली आहेत. प्राथनमक व्वसा्ाांिासूि 
तृती्क व्वसा्ाांि्ांत हे वगगीकरण आहे. ्ा 
नवभानजत वतु्सळाांच्ा आधारे प्रशिाांची उततरे 
द्ा.
� कोणत्ा िेशामध्े प्राथनमक व्वसा्ात  

मिुष््बळ प्रमाण  जासत का््सरत आहे ?
� कोणत्ा िेशामध्े ि् नवती्क व्वसा्ात 

मिुष््बळ प्रमाण  जासत का््सरत आहे ?
� कोणत्ा िेशामध्े तृती्क व्वसा्ात 

मिुष््बळ प्रमाण जासत का््सरत आहे ?
� सव्स व्वसा्ाांत जवळिास समाि  मिुष््बळ 

प्रमाण असलेला िेश कोणता अाह े?
तृती्क व्वसा्ात जासत  मिुष््बळ 

प्रमाण असलेले िेश नवकनसत िेश महणूि 
गणले जातात, तर प्राथनमक व्वसा्ात जासत  
मिुष््बळ प्रमाण असलेले िेश नवकसिशील 
िेश महणूि गणले जातात. 

आता वरील िेशाांचा नवकनसत ते 
नवकसिशील असा क्रम लावा.

� नवनवध व्वसा् कोणते ते साांगणे.
� व्वसा्ाांमधील फरक साांगणे.
� व्वसा्ाांची प्राथनमक ते चतुथ्सक अशी वग्सवारी 

करता ्ेणे.
� व्वसा्ाांवर िररणाम करणारे घटक ओळखणे.

   मिा हते यते्ते !
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(अ) ्ोग् ि्ा्स् निवडा.
 (१) ............... ही िोकरी तृती्क व्वसा्ात मोडते.
  (अ) बस कंडकटर (ब) िशुवैद्क
  (क) वीटभट् टी कामगार
 (२) उष्ण कनटबांधी् प्रिेशात प्रामुख्ािे ..............  

 व्वसा् आढळतात.
  (अ) प्राथनमक (ब) ि् नवती्क
  (क) तृती्क
 (३) अमोलची आजी िािड, लोणची नवकते. हा व्वसा्  

 कोणता ?
  (अ) प्राथनमक (ब)  ि् नवती्क
  (क) तृती्क
(ब) कारणे नलहा.
 (१) व्वसा्ाचे प्रकार व्क्ीचे उतिन्न िरवतो.
 (२) प्राथनमक व्वसा्ातील िेश हे नवकसिशील तर  

 तृती्क व्वसा्ातील िेश नवकनसत असतात.
 (३) चतुथ्सक व्वसा् सव्सत्र निसत िाहीत.

ñdmÜ¶m¶ 

� http://en.wikipedia.org

� http://geography.about.com

� http://www.fourmilab.ch

   सं् भा्थसाठवी सकंे् सरळते

* उिक्रम 
आिल्ा िररसरातील ि् नवती्क व्वसा्ाला भेट द्ा. 
खालील मुि् द्ाांच्ा आधारे ्ा व्वसा्ासांबांधीची मानहती 
नमळवा व िोंि करा.

� व्वसा्ाचे िाव का् ?
� कचिा माल कोणता ?
� कचिा माल कोिूि ्ेतो ?
� कोणता िक्ा माल त्ार होतो ?
� िकक्ा मालाची नवक्री कोिे केली जाते ?
� तृती्क व्वसा्ाचा कोणकोणत्ा निकाणी उि्ोग 

होतो ?

नवद्ाथ्ाांिी केलेल्ा उिक्रमाचे िमुिा नचत्र



66

� अणनिजनय खडक (igneous rock) ः लावहारस थांड होऊि त्ार 
झालेला खडक. ्ा खडकाांची निनम्सती भूिृष्ठावर नकंवा 
भूिृष्ठाखाली होते. खडकाांमधील रासा्निक घटकाांिुसार ्ाांचे 
प्रकार होतात. उिा., ग्रॅिाईट, बेसालट, डोलेमाईट इत्ािी.

� अजैण्क (abiotic) ः ि्ा्सवरणातील निजगीव घटक, 
उिा.,  हवा, िाणी, खनिजे इत्ािी. 
� अिुऊजा्थ (atomic energy) ः अणूच्ा नवभाजिातूि निमा्सण 

होणारी ऊजा्स. निसगा्सतूि नमळणाऱ्ा काही खनिजाांचा उि्ोग 
करूि ही ऊजा्स प्राप्त केली जाते. उिा., ्ुरेनि्म, रेनड्म, 
थोरर्म इत्ािी.

� अक्ष्ृत् (Parallel of latitude) ः िथृवीच्ा िृष्ठभागावरील 
कालिनिक वतु्सळाकार रषेा. ् ा वतु्सळाांची िातळी िृथवीच्ा अक्षाला 
काटकोिात छिेत.े ही वतु्सळ ेएकमकेाांिा समाांतर असतात.

� अक्षांश (latitude) ः एखाद्ा निकाणचे नवषुववृततािासूिचे 
अांशातमक अांतर. हे अांशातमक अांतर िृथवीच्ा केंद्रािाशी मोजले 
जाते. अक्षाांश नवषुववृतताच्ा उततरेस व िनक्षणेस मोजले जातात.

� अंटाश्कट्थक ्ृत् (Antarctic Circle) ः िनक्षण गोलाधा्सतील 
६६°३०'  चे अक्षवृतत. ्ा अक्षवृततािे सू््सिश्सिाच्ा काळाच्ा 
सीमा िरतात. ६६°३०' अक्षवृतताच्ा उततरेस सू््सिश्सि 
जासतीत जासत २४ तासाांि्ांत असते, तर िनक्षणेस सू् ्सिश्सिाचा 
काळ २४ तासाांिुढे वाढत जाऊि धु्वावर सहा मनह््ाांि्ांत होतो.

� आणर्थक उिाढाि (economic transaction) ः िशैाांची नकवंा 
वसत ू व िशैाांची होणारी िवेाण-घवेाण नकवंा व्वहार. शअेर 
बाजार, बॅंका, बाजारििेा इत्ािी निकाणी असे व्वहार होत 
असतात.

� आश्कट्थक ्ृत् (Arctic Circle) ः उततर गोलाधा्सतील ६६°३०'    
चे अक्षवृतत. ्ा अक्षवृततािे सू््सिश्सिाच्ा काळाच्ा सीमा 
िरतात. ६६°३०'   अक्षवृतताच्ा िनक्षणेस सू््सिश्सि जासतीत 
जासत २४ तासाांि्ांत असते, तर उततरेस सू् ्सिश्सिाचा काळ २४ 
तासाांिुढे वाढत जाऊि ध्ुवावर सहा मनह््ाांि्ांत होतो.
� उत्र ध्ु् (North Pole) ः िृथवीच्ा अाांसाचे 

ध्ुवताऱ्ाकडील टोक.

� उतपन्न (yield) ः  गुांतवणुकीच्ा तुलिेत प्राप्त झालेले उतिािि. 
उिा., िर हेकटरी नमळालेले गवहाचे िीक, मािवी तासाांच्ा 
तुलिेत नमळणारे उतिािि.

� उतपा्न (production) ः (१) कचच्ा मालािासूि प्रनक्र्ा 
अथवा जुळणी अथवा प्रनक्र्ेि् वारे िूण्सतः िवीि वसतू 
निनम्सतीची नक्र्ा. उिा., उसािासूि गूळ, लोहखनिजािासूि 
सटील बिवणे. सटुा भागाांिासूि मोटार इांनजि बिवणे. 
(२) शेतीत गुांतवलेल्ा भाांडवलातूि प्राप्त झालेला शेतमाल.

� उत्र गोिाि्थ (Northern Hemisphere) ः नवषुववृततािासूि 
उततरेकडे उततर धु्वाि्ांत िसरलेला िृथवीचा अध्सगोल.

� ऊजा्थ सािनते (energy resoures) ः अशी साधि ेज्ाांिासिू ऊजा्स 
उतिन्न करता ्ते.े उिा., कोळसा, खनिज तले, िवि, जल इत्ािी.

� औद्ोणगकीकरि (industrialization) ः नवनवध प्रकारच्ा  
निनम्सतीच ेव जळुणीच ेकारखािे ्ाांच ेप्रिशेात झाललेे केंद्रीकरण. 
उद्ोगाांची वाढ ही अानथ्सक भरभराट व जीविमाि सुधार ्ाचा 
माििांड असतो. िरांतु त्ाचबरोबर प्रिूषण, ि्ा्सवरणाचा ऱहास ्ा 
बाबीही औद्ोनगकीकरणामुळे सुरू होतात.

� कक्क्ृत् (Tropic of Cancer) ः उततर गोलाधा्सतील २३°३०'  
अक्षवृतत. नवषुववृततािासूि ्ा अक्षवृतताि्ांत सू््सनकरणे लांबरूि 
िडतात. नवषुवततािासूि कक्कवृतताि्ांत िृथवीवरील सव्स निकाणे 
वषा्सतिू िोि वेळा लांबरूि सू् ्सनकरणे अिुभवतात. िृथवीवरूि 
निसणारे सू्ा्सचे उततरेकडील भासमाि भ्रमण हे जासतीत जासत ्ा 
वृतताि्ांत होते. त्ािांतर सू् ्स िु्हा िनक्षणेकडे जातािा भासतो.

� खणनज (mineral) ः िैसनग्सकरीत्ा असेंनद्र् प्रनक्र्ेतूि त्ार 
झालेली नवनवध सां्ुगे. ग्ाफाईट नकंवा नहरा ्ाांसारखी काही 
खनिजे मात्र मूलद्रव्ाच्ा सवरूिात असतात. खनिजाांिा नवनशष्ट 
रासा्निक सांज्ा असते.

� खडक (rock) ः वेगवेगळ्ा खनिजाांच्ा एकसांध 
नमश्णास खडक असे महणतात.

� खंडां्ग्थ््ा (continentality) ः खांडाांच्ा अांतग्सत भागात 
असण्ाची शसथती. अशा प्रिेशात बाष्ि कमी असल्ािे हवा 
िेहमी कोरडी असते. त्ामुळे हवामाि नवषम बिते. 
निवसरात्रीच्ा तािमािाांतील फरक (तािमाि कक्षा) ्ेथे मोिा 
असतो. उ्हाळा व नहवाळा ्ा ऋतूांत तािमािातील फरक तीव्र 
असतात.

� गोिाि्थ (hemisphere) ः गोलाचा अधा्स भाग.  
नवषुववृततामुळे िृथवीचे उततर व िनक्षण गोलाध्स होतात. ०° व 
१८०° रेखावृतताांचा एकनत्रत नवचार करता िृथवीचे िूव्स व िशशचम 

परिशिष्ट
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असे आणखी िोि गोलाध्स होतात.

� ग्हवीय ्ारते (planetary winds) ः जासत िाबाच्ा िट् टाांकडूि 
कमी िाबाच्ा िट् टाांकडे वाहणारे, नवसतीण्स क्षेत्र व्ािणारे व 
नि्नमतिणे वाहणारे वारे. ्ात िूवगी् (व्ािारी वारे), िशशचमी 
व ध्ुवी् वाऱ्ाांचा समावेश होतो.

� च्रु्थक वय्साय (quaternary occupations) ः सवेा 
व्वसा्ाांचा एक नवशषे वग्स. ततृी्क सवेाांिके्षा ्ा सवेा 
िणे्ासािी नवशषे कौशल्े लागतात. त्ासािी सपु्रनशनक्षत 
मिषु््बळ लागत.े ्ा सवेाांमधिू नमळणार ेउतिन्न जासत असत.े 
उिा., डॉकटर, इांनजनि्र, नशक्षक, सॉफ्टवेअर इांनजनि्र इत्ािी.

� जागण्क सरानणनश्च्वी प्रिािवी (Global Positioning System, 
GPS) ः सांगणक, कृनत्रम उिग्ह ्ाांच्ा आधारे 
िृथवीवरील कोणत्ाही निकाणाचे सथाि निशशचत करण्ाचे तांत्र. 
्ासािी GIS प्रणालीची मित घेतली जाते.

� जणै्क (biotic) ः ि्ा्सवरणातील सजीव घटक. ्ाांत विसिती, 
प्राणी व सूक्मजीव ्ाांचा समावेश होतो.
� ्ापमान कक्षा (range of temperature) ः एखाद्ा 

निकाणाच्ा कमाल व नकमाि तािमािाांतील फरक. िर 
निवसासािी मािि केलेल्ा फरकास िैनिक तािमाि कक्षा 
महणतात. वष्सभराच्ा सरासरी कमाल व नकमाि तािमािाांतील 
फरकाला वानष्सक सरासरी तािमाि कक्षा महणतात.
� ्ापमान पट् टते/कणटबंि (thermal belts) ः िृथवीचा गोल 

आकार व त्ामुळे सू् ा्सकडूि प्राप्त उष्णतेचे असमाि नवतरण 
्ाांमुळे िृथवीवर निमा्सण होणारे जासत, अलि व अत्लि उष्णतचेे 
प्रिेश. ्ािुसार उष्ण, समशीतोष्ण व शीत कनटबांध नकवंा तािमाि 
िट ्ट े नवचारात घेतले जातात. ्ा तािमाि िट ्टाांचा िररणाम 
वा्ुिाब, िज्स्् व वारे ्ाांवर होतो.
� ृ्् वीयक वय्साय (tertiary occupation) ः प्राथनमक व 

ि् नवती्क व्वसा्ाांिा िूरक व्वसा्. ्ा व्वसा्ाांतिू  
वसतूांची निनम्सती होत िाही, मात्र समाजाला नवनवध सेवा 
्ा व्वसाां्ामधूि नमळतात. भाांड्ाांिा कलहई लावणे, चाकू-
कात्रीला धार लावणे अशा सव्स सेवाांचा ्ा गटात समावेश होतो.

� ्णक्षि गोिाि्थ (Southern Hemisphere) ः नवषुववृततािासूि 
िनक्षणेकडे िनक्षण धु्वाि्ांत िसरलेला िृथवीचा भाग.

� ्णक्षि ध्ु् (South Pole) ः िृथवीच्ा आांसाचे उततर 
धु्वाांच्ा नवरुि् ध बाजूचे टोक.

� ्् ण््वीयक वय्साय (secondary occupation) ः   
प्राथनमक व्वसा्ाांतूि नमळवलेल्ा नकंवा सांकनलत केलेल्ा 
वसतूांवर प्रनक्र्ा करूि िव्ा आनण अनधक उि्ुक् वसतू निमा्सण 
करणारे व्वसा्. धातुखनिजाांिासूि शिु् ध धातू नमळवणे, 
लाकडाचा उि्ोग करूि फनि्सचर बिवणे अशाांसारख्ा सव्स 
निनम्सती उद्ोगाांचा ्ा गटात समावेश होतो. जुळणी उद्ोगही 
्ा वगा्सत ्ेतात.
� नागरवीकरि (urbanization) ः गाव नकंवा वसतीचे शहरात 

रूिाांतरण होणे. प्रिेश व लोकसांख्ा ्ाांच्ा अिुषांगािे हा बिल 
होत असतो. िुढारलेल्ा नवचाराांचा प्रसार, ि् नवती्क व तृती्क 
व्वसा्ाांमध्े वृि् धी. िागरीकरणामध्े छोटा गावाांचे मोठ्ा 
शहरात रूिाांतरण होते नकंवा छोटी गावे मोठ्ा शहराांचा भाग 
होणे. अशी प्रनक्र्ा िागरीकरणात घडत असते.

� नैसणग्थक संसािनते (natural resources) ः निसगा्सत उिलबध 
असलेल्ा अिेक गोष्टतींिैकी मािव वािरू शकतो अशा गोष्टी. 
उिा., झाडाचे लाकूड, खनिजे इत्ािी. िैसनग्सक सांसाधिाांच्ा 
आधारे मािव आिल्ा गरजा िूण्स करतो.
� पारंपररक (traditional) ः िरांिरिेे चालत आलेला. िूवा्सिार 

वािरात असलेल्ा गोष्टी. उिा., ऊजा्स साधिे महणूि लाकूड, 
कोळसा, खनिज तेल इत्ाितींचा वािर आिण अिेक शतके करत 
अाहोत. त्ामुळे ही िारांिररक ऊजा्स साधिे आहेत.

� पृथ्वीगोि (globe) ः िृथवीची घिगोलाच्ा आकारातील 
प्रनतकृती.
� प्रारणमक वय्साय (primary occupation) ः निसगा्सशी थेट 

सांबांनधत असणारे व िैसनग्सक साधिसांिततीवर 
िूण्सिणे अवलांबूि असलेले व्वसा्. अशा व्वसा्ाांतूि 
िैसनग्सक साधिसांिततीचे केवळ सांकलि केले जाते. ्ा 
व्वसा्ाांतूि होणारे उतिािि केवळ िैसनग्सकरीत्ा होते. शेती, 
िशिुालि, खाणकाम, विोतिाििाांचे सांकलि इत्ािी 
व्वसा्ाांचा ्ा गटात समावेश होतो.

� प्राकृण्क रचना (physiography) ः जनमिीच्ा िृष्ठभागाची 
चढ-उतार ्ाांमुळे होणारी रचिा. मिैाि, टेकडी, डोंगर, िरी, 
िव्सत, सुळका ्ाांसारख्ा भूरूिाांमुळे प्रिेशाची प्राकृनतक रचिा 
त्ार होते. उताराची तीव्रता व समुद्रसिाटीिासूिची उांची ्ाांमुळे 
प्राकृनतक रचिेतील फरक लक्षात ्ेतात.

� प्ल्ंक (plankton) ः सागरजलातील तरांगत्ा अवसथेतील 
नकंवा अनतमांि गतीिे वाहणारे विसिनतज व प्रानणज सूक्म जीव. 
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हे माशाांचे खाद् असते. त्ामुळे ज्ा सागरी भागात प्वांक 
जासत प्रमाणात असतात, तेथे मासेही मोठ्ा प्रमाणात 
आढळतात.

� बायोगॅस (biogas) ः जैनवक कचऱ्ािासूि त्ार हाेणारा वा्ू. 
िालािाचोळा, प्राण्ाांची नवष्ठा इत्ाितींिासूि बा्ोगरॅसची निनम्सती 
करता ्ेते. बा्ोगरॅस जवलिशील वा्ू असिू त्ाचा ऊजा्स साधि 
महणूि घरगुती वािरासािी उि्ोग केला जातो.

� बतेसालट (basalt) ः अनग्ज्् खडकाचा एक प्रकार. 
जवालामुखीच्ा उद्रेकातूि बाहेर िडलेल्ा लावहारसामुळे त्ार 
होणारा खडक. हा खडक अशचछद्र, जड व किीण असतो. ्ा 
खडकात लोहखनिज मोठ्ा प्रमाणावर आढळते. 

� भर्वी-ओहोटवी (tides) ः सू् ्स व चांद्र ्ाांच े गरुुतवाकष्सण व 
िथृवीचे केंद्रोतसारी बल ् ाांच्ा एकनत्रत प्रभावामळु ेसागरी जलाच्ा 
िातळीत होणारी वाढ महणज ेभरती, तर घट महणज ेओहोटी.

� भु् न (Bhuvan) ः िकाशा व सुिूर सांवेिि ्ा तांत्राच्ा आधारे 
भारत सरकारिे निमा्सण केलेली सांगणकी् प्रणाली. गुगल मरॅनि्ा, 
नवकीमरॅनि्ा ्ाांप्रमाणेच भुवि प्रणाली िेखील काम करते. ही 
प्रणाली िूण्सतः भारती् आहे. िकाशे त्ार करण्ासािी, 
सथाि निशशचतीसािी ्ा प्रणालीचा वािर करता ्ेतो.

� भौगोणिक माणह्वी प्रिािवी (Geographic Information 
System, GIS) ः भौगोनलक मानहतीचा सांगणकावर साांशख्की 
िि् धतीिे केलेला सािा. ्ा मानहतीचा उि्ोग करूि िृथवी नकंवा 
इतर ग्हाांबाबतची िविवीि वनैशष्टे जाणूि घेता ्ेतात. ्ा 
साधिाचा वािर प्रथम सुिूर सांवेििासािी प्रामुख्ािे केला गेला.

� मकर्ृत् (Tropic of Capricorn) ः िनक्षण गोलाधा्सतील 
२३°३०' अक्षवृतत. ्ा अक्षवृतताि्ांत सू् ्सनकरणे लांबरूि 
िडतात. नवषुववृततािासूि मकरवृतताि्ांतची सव्स निकाणे वषा्सतिू 
िोि वेळा लांबरूि सू््सनकरणे अिुभवत असतात. िृथवीवरूि 
निसणारे सू् ा्सचे िनक्षणेकडील भासमाि भ्रमण हे जासतीत जासत 
्ा वृतताि्ांत होते. त्ािांतर सू््स िु्हा उततरेकडे ्ेतािा भासतो.

� णमठागरते (salt pans) ः ज्ा निकाणी समुद्राच्ा खाऱ्ा 
िाण्ािासिू नमिाची निनम्सती केली जाते असे सागरी 
नकिाऱ्ावरील वाफे (आगरे).
� मूळ रतेखा्ृत् (Prime Meridian) ः िृथवीच्ा िृष्ठभागावरील 

रेखावृतताांिैकी ग्ीनिच शहराजवळूि जाणारे रेखावृतत. हे 
रेखावृतत श्ू् अांश रेखावृतत महणूि मािले जाते. 

� मृ्ा (soil) ः भूिृष्ठाचा सवाांत वरचा िातळ थर. ्ाची जाडी 
सव्ससाधारणतः एक मीटरिेक्षा कमी असते.  हा थर खनिज व 
जैनवक घटक ्ाांिी ्ुक् असतो. मृिेमधील वाळू व माती ही 
खडकाांच्ा क्षरणामुळे त्ार होते तर ‘ह्ुमस’ हे जैनवक 
घटकाांच्ा नवघटिामुळे नमळते. मृिा त्ार होण्ाची प्रनक्र्ा 
अनतश् सांथ असते. विसिततींच्ा वाढीसािी मृिेची 
आवश्कता असते. प्रिेशाचे हवामाि व मूळ खडक हे मृिा 
निनम्सतीवर तसेच मृिेच्ा प्रकारावर िररणाम करतात.

� रतेखाशं (longitude) ः एखाद्ा निकाणच ेमळू रखेावतृतािासूिचे 
अांशातमक अांतर. ह ेअांतर त्ा निकाणच्ा रखेावतृती् िातळीि्ांत 
मोजल ेजात.े

� रतेखा्ृत् (meridian of longitude) ः िृथवीच्ा िृष्ठभागावरील 
उततर व िनक्षण ध्ुवाांिा जोडणाऱ्ा कालिनिक रेषा. ्ा सव्स रेषा 
अध्सवतु्सळाकार असतात.

� रूपां्रर् खडक (metamorphic rock) ः अनग्ज नकंवा 
गाळाच्ा खडकाांवर अनत उष्णता व प्रचांड िाब िडल्ामुळे 
खडकाांतील खनिजाांचे िु्हा सफनटकीकरण होऊि त्ार झालेला 
खडक.

� िाटा (waves) ः ऊजलेचे वहि होतािा तीचे ज्ा माध्माांतूि वहि 
होते त्ामध्े बिल होतात. अशा बिलाांमुळे सरासरी िातळी 
काही भागाांत उांचावली जाते, तर उांचवटाच्ा िो्ही बाजांूस 
खोलगटिणा ्ेतो. ्ालाच लाट महणतात. सागरी िृष्ठभागावर 
वाऱ्ाच्ा आघातािे लाटा निमा्सण होतात. ् ेथे वहि ऊजलेचे होते, 
माध्माचे िाही.

� िावहारस (lava) ः जवालामुखी् उद्रेकािांतर भूिृष्ठावर ्ेणारा 
तप्त ििाथ्स. लावहारस हा अध्सप्रवाही सवरूिात असतो. ्ािासूि 
बनहनि्सनम्सत अनग्ज खडक बितात.

� ्नाच्ा्न (forest cover) ः जनमिीचा विािे अाचछािलेला 
भाग. एखाद्ा प्रिेशात बहुतेक वेळा निसग्सतः विसिततींची वाढ 
होऊि विाचछािि त्ार होते. विाचछािि निमा्सण होण्ासािी 
अिेक वषाांचा कालावधी लागतो. विाांमध्े प्रामुख्ािे  
प्रिेशातील मूळ विसिती निसग्सतः वाढतात.

� ्ायु्ाब पट् टते (pressure belts) ः वातावरणातील हवा 
तािमाि िट् टािुसार तसेच नकिारिट् टी व खांडाांतग्सत 
प्रिेशािुसार कमी-अनधक तािते. कमी उष्णता नमळालेल्ा 
प्रिेशात हवा कमी प्रसरण िावते. अशा भागामध्े वा्ुिाब 
जासत राहतो. जासत उष्णता नमळालेल्ा प्रिेशात हवा जासत 
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तािते व प्रसरण िावते. िररणामी अशी हवा अवकाशात निघूि 
जाते व त्ामुळे निमा्सण झालेल्ा िोकळीमुळे तेथील प्रिेशात 
वा्ुिाब कमी असतो. अशा कमी व जासत वा्ुिाबाचे 
िट् टे अक्षवृतताांिा समाांतर असतात. जासत वा्ुिाबाच्ा 
िट् टाांकडूि िोकळीमुळे निमा्सण झालेल्ा कमी वा्ुिाबाच्ा 
िट् टाकडे हवा वाहते.

� ृ्त्जाळवी (graticule) ः िृथवीच्ा िृष्ठभागावरील अक्षवृतते 
आनण रेखावृतते ्ा कालिनिक रेषाांची जाळी.
� ण्षु््ृत् (equator) ः ०° अक्षवृतत. ्ाला मूळ अक्षवृतत 

असेही महणतात. ्ा अक्षवृततािे िृथवीचे उततर व िनक्षण असे 
िोि समाि भाग होतात. नवषुववृतत सवाांत मोिे अक्षवृतत 
(बृहतवृतत) िेखील आहे.
� णशिारस (magma) ः भूिृष्ठाखाली नवतळलेल्ा शसथतीत तप्त 

सवरूिात असलेला ििाथ्स. हा ििाथ्स शक्तो 
अध्सप्रवाही सवरूिात असतो. भूकवचाच्ा भागात नशलारस थांड 
होतो. त्ािासूि आांतरनिनम्सत अनग्ज खडक बितात.
� सागरवी प्र्ाह (ocean current) ः महासागराच्ा िाण्ािकैी 

वेगािे वाहणाऱ्ा िाण्ाचा प्रवाह. हे प्रवाह नवषुववृततािासूि 
उततर व िनक्षण ्ा धु्वाांच्ा िरम्ाि वक्राकार निशेत वाहतात. 
सागरी प्रवाहाांचे उष्ण व शीत असे िोि प्रकार आहेत. उष्ण प्रवाह 
नवषुववृतताकडूि उततर व िनक्षण ्ा धु्वाकडे वाहतात, तर 
शीतप्रवाह उततर व िनक्षण ्ा धु्वाकडूि नवषुववृतताकडे 
वाहतात. िृथवीवरील उष्णतेचा समतोल राखण्ाच्ा कामात ्ा 
प्रवाहाांचा प्रमुख सहभाग असतो. वाऱ्ाची गती, सागर जलाच्ा 
तािमािातील व घितेतील फरक ही सागर प्रवाह निनम्सतीची 
प्रमुख कारणे आहेत.

� समरु्साशन्नधय (nearness to the sea) ः सागरासांिभा्सतील 
साशन्नध्. नकिाऱ्ावरील प्रिेशाच्ा तािमािावर सागरी 
जलाच्ा साशन्नध्ाचा िररणाम होतो. सागर जलाच्ा 
बाष्िीभविामुळे नकिारी प्रिेशात कमाल व नकमाि तािमािाांत 
फरक कमी असतो. ्ेथील हवामाि सम असते.

� हरर्गृह ्ायू (green house gases) ः वातावरणातील असे 
वा्ू जे उष्णता सािवूि िेऊ शकतात. ्ा वा्ूांमुळे 
वातावरणाचे तािमाि वाढते. वातावरणातील काब्सि 
डा्ऑकसाइड, क्ोरोफ्ुरो काब्सि (CFC), ॲरगॉि, बाष्ि 
इत्ािी वा्ू ्ा हररतगृह वा्ू ्ा गटात मोडतात. 
िृथवीवरील वातावरणात ्ा वा्ूांचे उतसज्सि वाढल्ामुळे िृथवीचे  
तािमाि वाढत आहे.

� ढग (cloud) ः वातावरणात तरांगत्ा अवसथेत असलेला 
अनतसूक्म जलकण नकंवा नहमकण ्ाांचा समुिा्.
� ्ापमान (temperature) ः एखाद्ा वसतचू्ा नकंवा 

निकाणच्ा उष्णतेचे प्रमाण.
� आर््थ्ा (humidity) ः हवेतील बाष्िाचे प्रमाण. आद्र्सता शेकडा 

प्रमाणात साांनगतली जाते.
� एकक (unit) ः एक िरावीक/प्रमानणत सांख्ा नकंवा राशी. 

नजचा उि्ोग राशतींच्ा माििासािी केला जातो. उिा., ग्रॅम हे 
वजिाचे, तर सेमी हे लाांबीचे एकक आहे.
� सम्ाप रतेषा (isotherms) ः िकाशावरील समाि तािमाि 

असलेली निकाणे जोडणाऱ्ा रषेसे समताि रेषा महणतात.
� ह्ुमस (humus) ः मिृेतील कुजलेला जनैवक ििाथ्स. ्ात 

झाडाांची मुळे, िालािाचोळा ्ाांनशवा् अध्सवट नकंवा िूण्सिणे 
कुजलेले जैनवक ििाथ्स ्ाांचा समावेश होतो.
� ृ्ष्वी (precipitation) ः जलकणाांचा नकंवा नहमकणाांचा 

वातावरणातिू िृथवीच्ा िृष्ठभागावर होणारा वषा्सव. िज्स््, 
नहमवृष्टी, गारा इत्ािी वृष्टीची रूिे आहेत.

* ्ापरितेिते सं्भ्थ साणहतय *
� Living in the Environment  - G. T. Miller Jr.

� Physical Geography in Diagrams - R. B. Bunnet

� Maharashtra in Maps - K. R. Dixit

� Oxford Dictionary of Human Geography.

� विशिकोश - खंड १ ते २०
� Physical Geography - Strahler

� General Climatology  - H. J. Critchfield

� The Statesman team Book 2016

� Exploring Your World - National Geographic

� Family Reference Atlas - National Geographic

� National School Atlas - NATMO.

� http://www.latlong.com

� http://www.kidsgeog.com

� http://oceanservice.noaa.gov

� http://earthguide.ucsd.edu

� http://geography.about.com

� http://www.wikipedia.org
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