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लवद्ाथणी ल्त्रांनो,
नववीच्ा वगा्टत तु्चे सवागत आहे. भयूगोल लवष्ातील अनेक संज्ा व संकलपना भयूगोलाच्ा 

पाठ्यपुसतकांतयून तुमही लशकला आहात. ्ापुढील अलधक सखोल संकलपना असलेले, इ्तता 
नववी भयूगोलाचे हे पाठ्यपुसतक तु्च्ा हाती देताना आनंद वारतो.

आपली ‘पृथवी’ हा सजीवसृष्ी असलेला अवकाशातील एक्ेव ज्ात ग्रह आहे. पृथवीवर 
अनेक प्रकारच्ा नैसलग्टक घरना घडत असतात. ्ा घरनांचा पररणा् सजीव तसेच लनजणीव 
गोष्टींवर होत असतो. भयूगोला्ध्े ‘पव्टत, पव्टत राहत नाही!’ असे महरले जाते. ् ाचा ने्का अथ्ट 
का्? ् ा व अशा अनेक बाबी तसेच अशा घरनांशी कसे जुळवयून घ्ावे, ् ासाठी भयूगोल लवष्ाचा 
अभ्ास आवश्क असतो. 

तुमही अनेक वसतयू खरेदी करता आलण वापरता; परंतु ्ा वसतयू ने्क्ा कशा त्ार झाल्ा, 
त्ा दुकानात कोठून आल्ा, ्ा वसतयूंचा ्यूलस्ोत ने्का कोणता, ्ानव आलण लनसग्ट ्ांच्ा 
आंतरलक्र्ेतयून ्ानवी जग कसे लन्ा्टण होते, ्ानवी स्यूह, संसककृती, स्ाज व अथ्टकारण ्ांचा 
लवकासाशी असणारा संबंध, आंतरजालाचा वापर, पररणा् इत्ादी बाबी ्ा पाठ्यपुसतकातयून 
तुमही स्जयून घेणार आहात.

भयूगोल लवष्ाचा अभ्ास सयूक््दृष्ीने करणे आवश्क असते. त्ासाठी उपलबध असलेली 
अनेक साधने, जसे- नकाशे, आलेख, ् ापन्ंत्र इत्ादटींचा आवश्कतेनुसार वापर करा. शाळे्ध्े 
्ा पाठ्यपुसतकात लदलेल्ा ककृती काळजीपयूव्टक करून भयूगोल लवष् आत्सात करा.

तुमहा सवाांना ्नःपयूव्टक शुभेच्ा !

(डॉ. सुलनल ्गर)
संितालक

्हाराष्ट्र राज् पाठ्यपुसतक लनल््टती व
अभ्ासक्र् संशोधन ्ंडळ, पुणे.

प्रस्तावनता

पुणे
लदनांक : २८ एलप्रल २०१७, अक्षय्तृती्ा
 भारती् सौर लदनांक : ८ वैशाख १९३९



अ. क्र. क्षते्र घटक क्षम्ता नवधताने

१. प्रात्लक्षक  
भयूगोल

लवतरणाचे नकाशे l वेगवेगळ्ा भौगोललक तंत्रांचा वापर करून तसेच उदे्शात्क नकाशांचे लवशलेषण करून 
्ालहतीचे सादरीकरण करता ्ेणे.

l बहुउदे्शी् नकाशे त्ार करण्ासाठी व त्ा संदभा्टत अनु् ान काढण्ासाठी सा्ग्रीचे 
(Data) वगणीकरण करता ्ेणे. नकाशांवर सथालपत करता ्ेणे.

l भौगोललक साधनांचा उप्ोग करून लवलवध सथळे व प्रदेश शोधता ्ेणे, सथालपत करता ्ेणे. 
अहवाल त्ार करता ्ेणे.

२. प्राककृलतक 
भयूगोल

अंतग्टत हालचाली l ्ानव आपतती व्वसथापनासाठीची त्ारी कशी करतो व आपततटींना कसा प्रलतसाद देतो, 
्ाचा शोध घेता ्ेणे.

l भौगोललक घरकांचे परीक्षण करणे, अनु् ान काढणे.
३. प्राककृलतक 

भयूगोल
बाह्यप्रलक्र्ा

४. प्राककृलतक 
भयूगोल

वृष्ी l भौगोललक साधनांच्ा साहाय्ाने ्ालहतीचे लनरीक्षण करणे, भाष् करणे व त्ा संदभा्टत 
नकाशे त्ार करणे.

l नैसलग्टक घरकांचे लनरीक्षण, वगणीकरण करून अनु्ान काढणे. त्ां्धील का््टकारणभाव 
सांगता ्ेणे.

५. प्राककृलतक 
भयूगोल

सागरजलाचे गुणध््ट l नैसलग्टक घरकां् धील ‘चल’ अभ्ासणे, परीक्षण करणे व अनु् ान काढणे.

६. सा्ान् 
भयूगोल

आंतरराष्ट्री् वाररेषा l भौगोललक ्ालहतीच्ा आधारे लवलवध प्रशनावंर उपा् करता ्ेणे.
l एखाद्ा प्रदेशाच्ा सथान-लवसताराबाबत नकाशा व प्रलत्ांवर भौगोललक जाळी (वृतत) 

्ांडून उततरे देता ्ेणे.

७. ्ानवी 
भयूगोल

अथ्टशासत्राशी पररच् l आलथ्टक परसपरावललंबतवाचे आककृलतबंध (Pattern) व आंतरजोड ओळखता ्ेणे. 
l लवतरणातील आककृलतबंध आलण ्ानवी लक्र्ांच्ा प्रसारणाची प्रलक्र्ा ्ांचे परीक्षण करता 

्ेणे.
l एखाद्ा प्रदेशातील प्राककृलतक प्ा्टवरणाचा तेथील अथ्टकारण व व्ापार ्ांवर होणारा 

पररणा् लवशद करता ्ेणे.
८. ्ानवी 

भयूगोल
व्ापार

९. ्ानवी 
भयूगोल

नागरीकरण l वसत्ांच्ा लन्ा्टणा्ध्े ्ानवाने भौगोललक घरकांचा कसा वापर केला, तसेच सथालनक 
प्राककृलतक प्ा्टवरणाशी अनुकूलन व सुधारणा तो कशा करत गेला ्ाचे परीक्षण करता ्ेणे.

१०. ्ानवी 
भयूगोल

वाहतयूक व संदेशवहन l प्ा्टवरण, सथळांबद्लच्ा जालणवा व ्यूल्े ्ांतील बदलां्ुळे व्क्तीची वै्च्क्तक वत्टणयूक 
प्रभालवत होते हे जाणणे.

l लवलशष् प्राककृलतक व राजकरी् घरकांचे ऐलतहालसक घरना, लोकांच्ा हालचाली आलण 
प्ा्टवरणाशी होणारे अनुकूलन ्ांचे वण्टन करता ्ेणे.

११. ्ानवी 
भयूगोल

प््टरन l प्रदेशासंदभा्टत भौगोललक अनु्ाने व अंदाज करण्ासाठी ्ालहतीचे संकलन करता ्ेणे.
l ्ाल, सेवा व तंत्रज्ान ्ांच्ा्ुळे एखाद्ा प्रदेशातील लवलवध सथाने एक्ेकांस जोडली 

जातात, ते सांगता ्ेणे.
l नकाशाचे लनरीक्षण करून अनु् ान करणे व लनषकष्ट काढणे. 
l नकाशे व इतर भौगोललक साधने वापरून एखाद्ा प्रदेशासंदभा्टतील प्रशनांची उततरे देता ्ेणे.



P पाठ्यपुसतक प्रथ् सवतः स्जयून घ्ावे.
P प्रत्ेक पाठातील ककृतीसाठी काळजीपयूव्टक व सवतंत्र 

लन्ोजन करावे. लन्ोजनालशवा् पाठ लशकवणे अ्ोग् 
ठरेल.

P अध््न-अध्ापना्धील ‘आतंरलक्र्ा’, ‘प्रलक्र्ा’, ‘सव्ट 
लवद्ाथ्ाांचा सहभाग’ व आपले सलक्र् ्ाग्टदश्टन अत्ंत 
आवश्क आहे.

P शाळे्ध्े असलेली भौगोललक साधने आवश्कतेनुसार 
वापरणे हे लवष्ाच्ा सु्ोग् आकलनासाठी गरजेचे आहे. 
त्ा अनुषंगाने शाळेतील पृथवीगोल; जग, भारत, राज् हे 
नकाशे, नकाशासंग्रह पचु्सतका इत्ादटींचा वापर अलनवा््ट 
आहे, हे लक्षात घ्ावे.

P पाठांची संख्ा ््ा्टलदत ठेवली असली, तरीही प्रत्ेक 
पाठासाठी लकती तालसका लागतील ्ाचा लवचार करण्ात 
आललेा आह.े अ्यूत्ट संकलपना अवघड व च्लिष् असतात, 
महणयूनच अनुक्र्लणकेत न्यूद केलेल्ा तालसकांचा पुरेपयूर 
वापर करावा. पाठ थोडक्ात आरपयू न्े, त्ा्ुळे 
लवद्ाथ्ाांवर बौद् लधक ओझे न लादता लवष् आत्सात 
करण्ास त्ांना ्दत होईल.

P इतर सा्ालजक शासत्रांप्र्ाणे भौगोललक संकलपना 
सहजगत्ा स्जणाऱ्ा नसतात. भयूगोलाच्ा बहुतेक 
संकलपना ्ा शासत्री् आधारावर व अ्यूत्ट बाबटींवर 
अवलंबयून असतात. गरका््ट, एक्ेकांच्ा ् दतीने लशकणे 
्ा बाबटींना प्रोतसाहन द्ावे. त्ासाठी वग्टरचना बदलावी. 
लवद्ाथ्ाांना लशकण्ासाठी जासतीत जासत वाव ल्ळेल 
अशी वग्टरचना ठेवावी.

P पाठातील लवलवध चौकरी व त्ा संदभा्टत सयूचना देणारे 
‘गलोबी’ हे पात्र लवद्ाथ्ाां्ध्े लप्र् होईल असे पाहावे. 
ज्ाद ्वार ेत्ांच्ा्ध्े लवष्ाची गोडी लन्ा्टण होऊ शकले. 

- नशक्षकतांसताठी -

- नवद्तारयताांसताठी -

गलोबीिता वतापर ः ्ा पाठ्यपुसतकात पृथवीगोलाचा वापर एक पात्र महणयून केला आहे. त्ाचे नाव आहे ‘गलोबी’. 
हा गलोबी प्रत्ेक पाठात तु्च्ा सोबत असेल. पाठातील लवलवध अपेलक्षत बाबटींसाठी तो तुमहांला ्दत करेल. 
प्रत्ेक लठकाणी त्ाने सुचवलेली गोष् तुमही करण्ाचा प्र्तन करा.

्ासाठी शाळेत ‘गलोबी लिब’ सुरू करावा.

O सदर पाठ्यपुसतक रचनात्क पद् धतीने व ककृलत्ुक्त 
अध्ापनासाठी त्ार केलेले आहे. सदर पाठ्यपुसतकातील 
पाठ वगा्टत वाचयून लशकवयू न्ेत.

P सबंोधाचंी क्र्वाररता लक्षात घतेा, पाठ अनकु्र्लणकनुेसार 
लशकवणे लवष्ाच्ा सु्ोग् ज्ानलनल््टतीसाठी स्ुच्क्तक 
ठरेल.

P पाठ्यपुसतकात करा्च्ा ककृतटींसाठी पेच्नसलचा वापर 
करण्ाबाबत लवद्ाथ्ाांना सयूचना द्ाव्ात.

P ‘्ाहीत आहे का तुमहांला?’ हा भाग ्यूल््ापनासाठी 
लवचारात घेऊ न्े. 

P पाठ्यपुसतकाच्ा शेवरी पररलशष् लदले आहे. पाठांतील 
्हत्वाच्ा भौगोललक शबदांची/संकलपनांची लवसतृत 
्ालहती ्ा पररलशष्ात लदली आहे. पररलशष्ातील शबद 
वणा्टनुक्र्े लदले आहेत. ्ा पररलशष्ात आलेले हे शबद 
प ाठ ां्ध्े  लनळ्ा चौकरी ने  दश्टवलेले  आहेत. 
उदा., ‘उद ्देशात्क नकाशे’ (पाठ क्र. १, पृष्ठ क्र. १.)

P पररलशष्ाच्ा शेवरी संदभा्टसाठी संकेतसथळे लदलेली 
आहेत, तसेच संदभा्टसाठी वापरलेल्ा सालहत्ाची ्ालहती 
लदलेली आहे. तुमही सवतः तसेच लवद्ाथ्ाांनी ् ा संदभाांचा 
वापर करणे अपलेक्षत आहे. ्ा संदभ्ट सालहत्ाच्ा आधारे 
तुमहांला पाठ्यपुसतकाबाहेर जाण्ास नक्करीच ् दत होईल. 
लवष् सखोल स्जण्ासाठी लवष्ाचे अवांतर वाचन 
नेह्ीच उप्ोगी असते, हे लक्षात घ्ावे.

P य्ूल््ापनासाठी ककृलतप्रवण, ्ुक्तोततरी, बहुप्ा्ट्ी, 
लवचारप्रवत्टक प्रशनांचा वापर करावा. पाठांच्ा शेवरी 
सवाध्ा्ात ्ांचे काही न्ुने लदलेले आहेत.

P पाठ्यपुसतकातील ‘क्यू आर कोड’ वापरावा.
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Governments concerned. (8) The spellings of names in these maps, have been taken from various sources.

मुखपृष्ठ ः नैसलग्टक लक्र्ां्ुळे लन्ा्टण झालेली भयूरूपे, जसे, अपपलण्टत खडक, स्ुद्लकनारा (पुळण), स्ुद्गुहा, खडकांचे उभे सतंभ व 
झाडांच्ा ्ुळांनी झालेले जैलवक लवदारण. 

मलपृष्ठ ः ‘वही’ आकाराची दरी, लकरकोळ लवक्रेता, कठीण खडकातील ्ानावलनल््टत गुहा, घाऊक व्ापारी व सैफ रेकड्ा.

 क्र. पताठतािे नताव क्षेत्र पृष्ठक्रमतांक अपेनक्ष् 
्तानसकता

  १. लवतरणाचे नकाशे प्रात्लक्षक भयूगोल   १ ०८

  २. अंतग्टत हालचाली प्राककृलतक भयूगोल   ९ ०८

  ३. बाह्यप्रलक्र्ा भाग-१ प्राककृलतक भयूगोल २३ ०८

  ४. बाह्यप्रलक्र्ा भाग-२ प्राककृलतक भयूगोल ३० ०८

  ५. वृष्ी प्राककृलतक भयूगोल ४१ ०८

  ६. सागरजलाचे गुणध््ट प्राककृलतक भयूगोल ५० ०८

  ७. आंतरराष्ट्री् वाररेषा सा्ान् भयूगोल ५७ ०७

  ८. अथ्टशासत्राशी पररच् ्ानवी भयूगोल ६४ ०७

  ९. व्ापार ्ानवी भयूगोल ६७ ०८

 १०. नागरीकरण ्ानवी भयूगोल ७५ ०८

 ११. वाहतयूक व संदेशवहन ्ानवी भयूगोल ८२ ०८

 १२. प््टरन ्ानवी भयूगोल ८८ ०८

पररलशष् ९७

अनुक्रमणिका
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v	प्रदेशाची प्राकृतिक रचना, जलस्रोि, वाहिूक व्यवस्ा 
इत्यादी घटकांचे तविरण तवचाराि घेऊन त्यानुसार तटंबे 
देणे.

v	लरोकसंख्येचे तविरण दाखविाना ग्ामीण लरोकसंख्या 
तटंबाद् वारे िर नागरी लरोकसंख्या दश्शविाना गरोलाचा 
उप्यरोग केला जािरो.

जरो घटक प्रदेशामध्ये मुक्तपणे तवखुरलेला असिरो, अशा 
घटकांच्या तविरणासाठी तटंब पद्धि अतिक सरो्यीसकर आहे. 

१. वितरणाचे नकाशे

नकाशाशी मैत्ी

आकृिी १.१ मध्ये अमराविी तजल्ह्ािील लरोकसंख्या 
तविरणाचा नकाशा तदला आहे. तटंब  पद्धिीने तविरण 
दाखवणाऱ्या ्या नकाशाचे वाचन करून तदलेल््या प्रशनांची 
उतिरे तलहा.

Ø अमराविी शहराची लरोकसंख्या तकिी आहे?

घटकांच्या आकडेवारीनुसार नकाशाि दाखवले जािे. 
्या नकाशांचा उप्यरोग प्रदेशािील घटकांच्या तविरणाचे 
सपष्ीकरण करण्यासाठी हरोिरो. अशा नकाशांिून घटकांच्या 
तविरणाचा आकृतिबंि चटकन लक्ाि ्ेयिाे. तविरणाचे 
नकाशे काढण्यासाठी संबंतिि घटकांची सांखख्यकी्य 
मातहिी आवश्यक असिे. नकाशांमध्ये हे तविरण खालील 
िीन प्रकारे दाखविा ्येिे.

िुमही मागील इ्यतिांमध्ये पररसर अभ्यास व भूगरोल 
तवष्याि तजल्हा, राज्य व देशांच्या नकाशांचा अभ्यास 
केला आहे. नकाशांचा उद् देश प्रामुख्याने तठकाणाचे स्ान 
व चलांचे तविरण दाखवणे हा असिरो. काही नकाशे तवतशष् 
उदे्शाने ि्यार करण्याि ्येिाि. त्यांना उद्ेशातमक नकाशे 
असे संबरोििाि. अशा नकाशांद् वारे  तवतवि घटकांचे 
प्रदेशािील तविरण दाखवले जािे. एखाद्ा प्रदेशािील 
पज्शन्य, िापमान, लरोकसंख्या इत्यादींचे तविरण त्या 

विंब पद्धत :
सांखख्यकी्य मातहिीच्या आिारे तटंब पद्धिीचा नकाशा 

ि्यार केला जािरो. तटंब पद् ििीचे नकाशे ि्यार करिाना केवळ 
गणना करून तमळवलेल््या मातहिीचा उप्यरोग केला जािरो. 
एखाद्ा प्रदेशामध्ये ज्या िऱहेने घटक तविररि झाला आहे 
िशाच िऱहेने नकाशाि तटंबे देऊन तविरण दाखवले जािे. 
उदा., प्रदेशािील लरोकसंख्या, पशुिन संख्या तविरण इत्यादी.

तटंबांद् वारे तविरण दाखविाना तटंबांचे मूल््य ठरवाव े
लागिे. त्यासाठी प्रदेशािील घटकांच्या सांखख्यकी्य 
मातहिीचे कमीि कमी व जासिीि जासि मूल््य तवचाराि 
घेिाि. त्यानुसार तटंबांचे मूल््य ठरवले जािे. हे मूल््य 
ठरविाना तटंबांचे आकारमान, घटकाची घनिा व नकाशाचे 
प्रमाण ्यांचा तवचार करावा लागिरो. प्रत्येक उपतवभागािील 
(प्रशासकी्य सीमा) घटकांच्या संख्येसाठी तकिी तटंबे 
द्ावीि हे आिी ठरवावे लागिे. नकाशाि तटंबे देिाना 
पुढील गरोष्ींची काळजी घ्यावी लागिे. 

v	मूल््यानुसार प्रत्येक तटंबाचा आकार सारखाच ठेवणे.

वितरण नकाशे

विंब पद्धत क्ेत्घनी पद्धत समघनी पद्धत
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आकृती १.१ ः विंब पद ्धतीचा नकाशा

आकृती १.२ (अ) ः के्त्घनी नकाशा (रंगछिा)

Ø नकाशािील एक लाख लरोकसंख्या असलेल््या तठकाणाचे 
नाव सांगा.

Ø तजल्ह्ामध्ये करोणत्या तदशेला लरोकसंख्यचेे तविरण 
खूपच कमी आहे?
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वापलेले नकाशे तदले आहेि. ्यांपैकी एका नकाशाचे सखरोल 
वाचन करा व खालील प्रशनांची उतिरे तलहा.

Ø लरोकसंख्येची घनिा ३०१ िे ४०० प्रति चौतकमी 
असणाऱ्या िालुक्यांची नावे सांगा.

Ø अमराविी िालुक्याच्या लरोकसंख्येची घनिा तकिी 
आहे?

Ø लरोकसंख्येची घनिा ३०० प्रति चौतकमी पेक्ा कमी 
असणाऱ्या िालुक्यांची नावे सांगा.

समघनी पद् धत :

मागील इ्यतिांमध्ये िुमही समरोच्च रेषा व समदाब रेषांचे 
नकाशे पातहले आहेि. त्या नकाशांि समान मूल््ये दश्शवणाऱ्या 
रेषांच्या आिारे तविरण दाखवले हरोिे. जेवहा एखाद्ा 
चलाचे तविरण सलग असिे, िेवहा िे दाखवण्यासाठी 
समघनी पद् ििीचा वापर केला जािरो. उदा., उंची, िापमान, 
पज्शन्य इत्यादी.

आकृती १.२ (ब) ः क्ेत्घनी नकाशा (कृषणधिल आकृवतबंध)

क्ेत्घनी  पद्धत :

्या नकाशांमध्ये भौगरोतलक घटकांची आकडेवारी 
वेगवेगळ्ा छा्या तकंवा छटांनी दाखवली जािे. हे नकाशे 
काढिाना घटकांच्या मापन, सववेक्ण इत्यादी प्रतरि्ेयिून 
उपलबि झालेल््या सांखख्यकी्य मातहिीचा उप्यरोग केला 
जािरो. ्यामध्ये प्रदेशाच्या प्रत्येक उपतवभागासाठी घटकांचे 
एकच मूल््य तदलेले असिे. प्रदेशािील उपतवभागांच्या 
घटकांिील कमीि कमी व जासिीि जासि मूल््ये तवचाराि 
घेिाि. त्यानंिर त्यांचे सािारणिः ५ िे ७ गटांि वगगीकरण 
करिाि. प्रत्येक गटानुसार एकच रंगछटा तकंवा कृषणिवल  
आकृतिबंि वापरले जािाि. िे वापरिाना वाढत्या 
मूल््यांप्रमाणे गडद हरोि जािाि व िे मूल््यगटानुसार  
नकाशावर काढले जािाि.

आकृिी १.२ (अ) व (ब) मध्ये अमराविी तजल्ह्ािील 
लरोकसंख्या घनिेचे रंगछटा व कृषणिवल आकृतिबंि 

नकाशाशी मैत्ी
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्या नकाशांसाठी प्रदेशािील काही तठकाणांची उंची, 
िापमान,  पज्शन्यमान इत्यादींची अचूक सांखख्यकी्य मातहिी 
तमळवावी लागिे. दरोन जवळजवळ असणाऱ्या  तठकाणांच्या 
उंचीिील तकंवा पज्शन्यमानािील फरक हा समान गिीने हरोिरो, 
हे गृहीि िरलेले असिे. ्ये्े के्त्ािील उपतवभागांचा तवचार 
केला जाि नाही. सांखख्यकी्य मातहिी ही त्या त्या तठकाणाची 
असिे. अशा प्रकारच्या सांखख्यकी्य मातहिीस तबंदूसंदभगी्य 
मातहिी असे संबरोििाि.

 नकाशावर त्या त्या तठकाणी चलाच ेमलू््य तलतहले जाि.े 
तजिक्या जासि स्ानाचं ेमलू््य माहीि असले, तििक ेतविरणाच्या 
आकृतिबंिाच ेअचूक तचत्ण ्या पद्धिीि करिा ्यिे.े

मातहिीच्या आिारे खालील टपपे  वापरून समघनी 
नकाशा ि्यार केला जािरो.
v	समघनी नकाशा काढिाना घटकाचे जासिीि जासि व 

आकृती १.३ ः समघनी नकाशा

कमीि कमी मूल््य तवचाराि घेऊन वगाांिर ठरवले जािे, जे 
रेषांमिील अंिर ठरविे.

v	ठरवलेल््या वगाांिरासाठी रेषा काढल््या जािाि. त्यासाठी 
समान मूल््ये असलेल््या तठकाणांना रेषेने जरोडावे लागिे. 

अशाप्रकारे ि्यार केलेल््या नकाशाच्या आिारे 
खालीलप्रमाणे तनषकष्श काढिा ्ेयिाि.
v	सममूल््य रेषा जवळजवळ असिील, िर घटकािील बदल 

िीव्र आतण एकमेकींपासून दूर असिील, िर बदल सौम्य 
असिरो.

v	्या नकाशामुळे घटकांच्या तविरणािील नैसतग्शक कल 
लक्ाि ्ेयिरो.

आकृिी १.३ मध्ये अमराविी तजल्ह्ािील 
पज्शन्यमानाचा नकाशा तदला आहे. ्या नकाशाचे सखरोल 
वाचन करा व प्रशनांची उतिरे द्ा.

नकाशाशी मैत्ी
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नकाशाशी मैत्ी

Ø तजल्ह्ाच्या करोणत्या तदशेला पज्शन्यमान जासि आहे?

Ø पज्शन्यमान करोणत्या तदशेने कमी हरोि गेले आहे?

Ø तजल्ह्ाि कमीि कमी पज्शन्यमान तकिी आहे?

आकृती १.५ ः पर्जन्यमान

आकृती १.४ ः लोकसंख्येची घनता 

 आकिृी १.४ व १.५ मिील नकाशांचे वाचन करा व 
उतिरे तलहा.

Ø तजल्ह्ाच्या करोणत्या तदशेस पज्शन्यमान जासि आहे?

Ø पज्शन्यमान करोणत्या तदशेने कमी हरोि जािे?

Ø तजल्ह्ािील कमी पज्शन्यमानाचा वग्श करोणिा?

Ø तजल्ह्ािील जासि पज्शन्यमानाचा वग्श करोणिा?

Ø करोणिी पद्िि वापरून हा नकाशा काढला आहे?

Ø लरोकसंख्येची घनिा करोणत्या तदशेला कमी आहे?

Ø २०० पेक्ा कमी घनिा असलेले िालुके करोणिे?

Ø २०१ िे ४०० घनिा असलेल््या िालुक्यांची नावे तलहा.

Ø ४०० पेक्ा जासि लरोकसंख्येची घनिा असलेले िालुके 
करोणिे?

Ø लरोकसंख्येची घनिा जासि असलेले िालुके सािारणिः 
तजल्ह्ाच्या करोणत्या तदशेस आहेि?

Ø करोणिी पद् िि वापरून हा नकाशा काढलेला आहे?

अािा आपण तटंब पद् ििीचा नकाशा ि्यार करू्या. 
त्यासाठी खालील किृी करा.

Ü	आकृिी १.६ मिील नंदुरबार तजल्ह्ाचा नकाशा 
काळजीपूव्शक पहा. िरो वेगळ्ा कागदावर तकंवा ट्ेतसंग 
पेपरवर िालुका व तजल्हा सीमांसह काढा.

Ü	आिा नकाशासरोबिचा लरोकसंख्येचा िक्ता पहा. ्या 
िकत्यािील सांखख्यकी्य मातहिीच्या आिारे कमीि कमी 
व जासिीि जासि मूल््य तवचाराि घेऊन तटंबांची संख्या 
ठरवा. उदा., १ तटंब = १०,००० लरोक, महणजे एका 
उपतवभागाि तकिी तटंबे द्ा्यची िे ठरविा ्येईल.

करून पहा.
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Ü	तटंबे समान आकाराि काढण्याकररिा एक बॉलपेनची 
ररतफल घ्या. ्या ररतफलची मागील बाजू कापसाने 
बंद करा. आिा सटटँपपॅडवर ही बाजू दाबून नंिर 
नकाशामध्ये आवश्यक िे्े तटंबांचे ठसे उमटवा.

Ü	नकाशावर तटंबांचे ठसे उमटविाना आकृिी १.६ मिील 
प्राकृतिक रचना, जलस्रोि, रसिे, लरोहमाग्श, िालुका व 
तजल्हा मुख्य तठकाणे तवचाराि घ्या.

Ü	िुमचा ि्यार झालेला तटंब पद् ििीचा नकाशा इिर 

आकृती १.६ ः नंदुरबार वरलहा

अ.रि. िालुका ग्ामीण लरोकसंख्या (वष्श २०११)

(१) अक्कलकुवा २,१५,९७४
(२) अरिाणी १,८९,६६१
(३) िळरोदे १,३३,२९१
(४) शहादे ३,४६,३५२
(५) नंदुरबार २,५६,४०९
(६) नवापूर २,३१,१३४

तवद्ार्याांच्या नकाशांसरोबि पडिाळून पहा व वगा्शि 
चचा्श करा.

भौगोवलक क्ेत्भेि
क्ेत्भेट ही भूगरोलािील एक महत्वाची 

अभ्यासपद् ििी आहे. भौगरोतलक संकल्पनांचा व घटकांचा 
प्रत्यक् अनुभव के्त्भेटीने घेिा ्येिरो. मानव आतण प्या्शवरण 
्यांच्यािील सहसंबंि जाणून घेण्याच्या दृष्ीने भौगरोतलक 
क्ेत्भेटी अत्यंि उप्युक्त असिाि.

क्ेत्भेिीची पूि्जत्यारी :

क्ेत्भेटीची पूव्शि्यारी करिाना भेटीचे तठकाण, त्या 
तठकाणाला भेट देण्याचा हेिू तनखशचि करावा. क्ेत्भेटीमध्ेय 
आपण करोणकरोणत्या घटकांचे तनरीक्ण करणार आहरोि िे 
ठरवून घ्यावे. ज्या तठकाणी आपण भेट देणार आहरोि त्या 
तठकाणाचा नकाशा व िे्े जाण्याच्या मागा्शचा नकाशा 

नकाशाशी मैत्ी
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प्रशन १. खालील तविाने ्यरोग्य की अ्यरोग्य िे सकारण तलहा.
  (अ) तविरणाच्या नकाशांचा मुख्य उद्ेश स्ान 

 दाखवणे हा असिरो.
  (आ) क्ेत्घनी पद्धिीच्या नकाशाि उपतवभागासाठी 

 घटकांचे एकच मलू््य असिे.
  (इ) क्ेत्घनी पद्धिीिील नकाशाि घटकांच्या 

 मूल््याप्रमाणे छटा बदलि नाहीि.
  (ई) क्ेत्घनी नकाशा उंची दाखवण्यासाठी वापरिाि.
  (उ) लरोकसंख्येचे तविरण दाखवण्यासाठी समघनी 

 नकाशा वापरिाि.
  (ऊ) तटंब पद्धिीच्या नकाशामध्ये प्रत्येक तटंबासाठी 

 ्यरोग्य प्रमाण असावे.
  (ए) समघनी नकाशे सममलू््य रेषांनी ि्यार करि 

 नाहीि.

  (ऐ) तटंब पद ्ििी वापरून वेगवेगळ्ा भौगरोतलक 
 घटकांचे तविरण दाखविा ्ेयिे.

प्रशन २. ्रोडक्याि उतिरे तलहा.
  (अ) तविरणाच्या नकाशांचे उप्यरोग व प्रकार सपष् 

 करा.
  (आ) समघनी व क्ेत्घनी पद्धिींिील फरक. 
  (इ) प्रदेशािील लरोकसंख्या ्या घटकाचे प्रत्यक् 

 तविरण दश्शवण्यासाठी करोणिी पद् िि उप्युक्त 
 असिे, िे सकारण सपष् करा. 

प्रशन ३. खालील मातहिीसाठी करोणत्या नकाशा पद्धिीचा वापर 
कराल?

  (अ) तजल्ह्ािील गवहाचे िालुकातनहा्य उतपादन.
  (आ) तजल्ह्ािील प्रदेशाच्या उंचीचे तविरण.

्यांचा अभ्यास करावा. के्त्भेटीच्या तठकाणाचे अंिर, 
िे्े जाण्याचे वाहिुकीचे माग्श, वाहिुकीची सािने व 
के्त्भेटीसाठी लागणारा वेळ ्या संदभा्शि तन्यरोजन करावे. 
तशक्कांचे माग्शदश्शन घेऊन व के्त्भेटीच्या हेिूनुसार 
तवद्ार्याांनी नमुना प्रशनावली ि्यार करावी.

क्ेत्ाची वनिड :

भौगरोतलक के्त्भेट ही तवतवि घटकांच्या 
अभ्यासासाठी आ्यरोतजि केली जािे. जसे, प्राकृतिक 
भूरूपे, नदीतकनारा, िरण, सागरतकनारा, प्य्शटनस्ळ, 
भौगरोतलक घटकांशी संबंतिि संग्हाल्य तकंवा का्या्शल्य, 
खेडेगाव, वनक्ेत् इत्यादी. स्ातनक पररखस्िीची मातहिी 
घेऊन घटकांची तनवड करावी व भेटीसाठी आवश्यक िी 
परवानगीपते् घ्यावीि.

क्ेत्भेटीसाठी नोंदवही, नमुना प्रशनावली, पेन, 
पेखनसल, मरोजपट् टी, टेप, हरोका्ंयत्, नमुना गरोळा 
करण्यासाठी तपशवी, नकाशा, कॅमेरा, दुबगीण इत्यादी वसिू 
बररोबर घ्याव्याि.

क्ेत्भेिीसाठी घ्या्यची काळरी :

क्ेत्भेटीसाठी जािाना सविःची व इिरांची सुरतक्ििा 
पाहणे आवश्यक आहे. क्ेत्भेटीदरम्यान तशक्कांच्या 

सूचनांचे ्यरोग्य पालन करावे. दुग्शम, अनरोळखी तठकाणी 
एकटे जाऊ न्ये. क्ेत्भेटीच्या पररसराि वावरिाना स्ातनक 
लरोकांशी संपक्क सािून िे्ील पररखस्िीचा आढावा 
घ्यावा. के्त्भेटीदरम्यान आपल््याकडून िे्ील प्या्शवरणाचे 
नुकसान हरोणार नाही ्याची काळजी घ्यावी. आपतकालीन 
खस्िीसाठी प्र्मरोपचार पेटी बररोबर ठेवावी.

अहिाल लेखन :

क्ेत्भेट पूण्श झाल््यावर प्राप्त झालेल््या मातहिीच्या 
आिारे अहवाल लेखन करावे. त्यासाठी पुढील मुद् द्ांचा 
वापर करावा. आवश्यक िे्े छा्यातचत्े जरोडावीि. 

v	प्रसिावना

v	स्ान व माग्श नकाशा

v	प्राकृतिक घटक

v	हवामान

v	लरोकसंख्या

v	प्या्शवरणी्य समस्या व उपा्य

v	भूमी-उप्यरोजन

v	तनषकष्श

सिाध्या्य
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	 	 (इ)	 सर्वांत	 मोठ्व	 गोल	 असलेल््व	 ठठक्वणी 
	 लोकसंख््व	ठकती	आहे?	ते	ठठक्वण	कोणते?	

	 	 (ई)	 सर्वांत	 कमी	 लोकसंख््व	 असलेल्व	 त्वलुक्व 
	 कोणत्व?

***

	 	 (इ)	 र्वज््वतील	प्वळीर	प््वण््वंचे	ठरतरण.
	 	 (ई)	 भ्वरत्वतील	लोकसंख्ेच््व	घनतेचे	ठरतरण.
	 	 (उ)	 मह्वर्वष्ट्र	र्वज््वतील	त्वपम्वन	ठरतरण.		
प्शन	 ४.	कोलह्वपूर	 ठिलह््वच््व	लोकसंख््व	 ठरतरण्वच्व	नक्वश्व	

अभ््वस्व	र	ख्वलील	प्शन्वंची	उततरे	द््व.
	 	 (अ)	 ठिलह््वतील	 लोकसंख्ेच	े ठरतरण	 कोणत््व 

	 पद्धतीने	द्वखरले	आहे?
	 	 (आ)	 ठदश्वंच््व	 संदभ्वभात	 द्वट	 ते	 ठररळ	 लोकसंख्ेच े

	 ठरतरण	सपष्	कर्व.
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खालील बािमी वाचा. छा्यातचत्ाचे तनरीक्ण करा. प्रशनांची उतिरे द्ा.

| मृत्यूचे िांडव कशामुळे घडले?
| ्या भूकंपाची िीव्रिा तकिी हरोिी?
| संबंतिि भूकंपामुळे सवाांि जासि बातिि झालेला देश 

करोणिा?
| भूकंपाचे केंद्रस्ान करोठे हरोिे?
| आपखतिग्सि इिर प्रदेश करोणिे?
| भूकंपाचे केंद्र तकिी खरोलीवर हरोिे?
| भूकंपामुळे करोणकरोणत्या प्रकारची हानी झाल््याचे तदसिे?
| िुमच्या मिे भूकंप घडण्यामागचे कारण का्य असावे?
| िुमहांला किी अशा भूकंपाचा अनुभव आला आहे का? 

्यातवष्यी चचा्श करा. 

पृरवीवर काही वेळेस वेगवेगळ्ा नैसतग्शक घडामरोडी 
हरोि असिाि. उदा., महापूर, वादळे, तहमवषा्शव, अतिवृष्ी 
इत्यादी. िसेच भूपृष्ाखालील हालचालींमुळे भूकंप व 
जवालामुखीचा उद्रके ्यांसारख्या नैसतग्शक घडामरोडी हरोिाि.  
पृरवीवरील सजीवांसाठी ्या घडामरोडी महणजे आपतिी आकृती २.२ (अ) 

२. अंतग्जत हालचाली

असिे. नैसतग्शक आपतिींमुळे जीतवि व तवतिहानी हरोिे. 
्या पाठाि आपण ्या अंिग्शि हालचालींची ओळख करून 
घेऊ्या.

(शिक्षकांसाठी सूचना: कृतीतील टप्पे महत्त्ाचपे आहपेत. प्रत प्ेक 
शत्द्ार्थी कृतीत सहभागी होईल असपे ्ाहात्पे. शत्द्ार्ाांना 
चचचेद् त्ारपे शत्ष्ाकडपे न्ात्पे.)

Ü	आकृिी २.२ (अ) मध्ये दाखवल््याप्रमाणे वह्ा 
एकमेकांवर ठेवा. त्यावर तचत्ाि दाखवल््याप्रमाणे खडू, 

करून पहा.

सांगा पाहू !

आकृती २.१ ः ित्जमानपत्ातील बातमी

काठमांडू, ता. २५ (पीटीआय) : नेपाळमधये येथून जवळच 
असलेलया लामजुंगमधये आज अधयाया तासाचया अंतराने झालेलया ७.९ 
आणि ६.६ ररशटर सककेल क्षमतेचया दोन तीव्र भूकंपांमुळे नेपाळसह 
भारत, पाणकसतान, बांगलादेश, मयानमार आणि णतबेटचया काही 
भागाला जोरदार हादरा बसला. या भूकंपांमुळे नेपाळमधये मोठे 
नुकसान झाले असून, सुमारे १५०० जिांचा मृतयू झाला असलयाचे 
सरकारने जाहीर ककेले आहे. तयाणशवाय हजारो जि जखमी झाले 
आहेत. णिगारे उपसणयाचे काम रात्ी उणशरापययंत सुरू असलयाने 
ही संखया आिखी वािणयाची शकयता आहे.

नेपाळमध्ये गेल््या ८० वषाांमध्ये झालेला हा सवाांि मरोठा भूकंप 
आहे. भारिाने नेपाळच्या मदिीसाठी िािडीने मदि प्के रवाना केली 
आहिे.

सकाळी ११.४० वाजिा बसलेल््या आतण िीस सेकंद िे दरोन 
तमतनटांप्यांि चाललले््या ्या िीव्र भूकंपाचे हादरे भारिािील उतिर, दतक्ण 
आतण ईशान्येकडील २२ राज्यासंह बांगलादेश, पखशचमेकडे पातकसिानाि 
लाहरोर, िसेच तिबेटप्यांि जाणवले. तिबेटमध्ये भूकंपामुळे १२ जण ठार 
िर २० जण जखमी झाले आहेि. बांगलादेशािही भूकंपामुळे दरोघांचा मृत्यू 
झाला असून, शंभराहून अतिक लरोक जखमी झाले आहिे. भूकंपाचा मरोठा 
िकका जाणवल््यानंिरही सुमारे िासभर त्याचे हादरे जाणवि हरोिे. 
भारिािही तवतवि राज्यांमध्ये तमळून ५३ नागररकांचा मृत्यू झाला असून 
२०० जण जखमी झाले आहिे. काठमांडूला भूकंपाचा िक्का बसिाच 
काही क्णािंच अनेक इमारिी करोसळल््या.

भूकंपाने नेपाळमध्े १५०० जणांचा बळी

काठमांडू : नपे्ाळला िशनत्ारी बसलपेल्ा भूकं्ाच्ा तीव्र धकक्ामुळपे अनपेक इमारती 
जमीनदोसत झाल्ा.

n ११ ककलोमीटर भूगभाभात केंद्र
n दोन भूकंपांनंतर आणखी १७ हादरे
n धककके ३० सेकंद ते दोन कमकनटांप्यंत
n भारत, बांगलादेश, पाककसतानलाही  

जोरदार हादरे

n पूरभा : ्श्चम बंगाल, ओशडिा
n पश्चम : महाराष्ट्र (मुंबई, नाग्ूर, चंद्र्ूर, 

अकोला), गुजरात
n दकषिण : आंध्रप्रदपेि, केरळ, कनानाटक
n उततर : जममू का्मीर, शहमाचल प्रदपेि, ्ंजाब, 

उततराखंड, उततर प्रदपेि, शदल्ी, राजसर्ान
n मध् : मध्प्रदपेि, झारखंड, शबहार, छततीसगढ
n ईशान् : शरि्ुरा, शमझोराम, शसक्कीम, आसाम

भारत वतबेि बांगलादेश
मृतांची 
सख्या

भारतात २२ राज्यानंा हादरे

७.९ ररशिर सककेल

११.४० सकाळी 

६.६ ररशिर सककेल

१२.१९ दुपारी

केंद्रवबंदू : 
लामजुंग
(नेपाळ)}
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Ü	आिा आकृिी २.३ (ब) प्रमाणे ्या गठ् ठ्ाला हळूच 
िक्का द्ा व तनरीक्ण करा. त्यानंिर पुनहा जरा जरोराचा 
िक्का द्ा. का्य हरोिे त्याचे तनरीक्ण करा.
्या सव्श कृिींबाबि चचा्श करा.

आकृती २.३ (अ) 
जिालामुखी

आकृती २.३ (ब) 

आकृती २.२ (ब) 

डसटर, टरोक्यंत्, रबर अशा िीन-चार वसिू उभ्या करून 
ठेवा.

Ü	आकिृी २.२ (ब) प्रमाणे एक वही तिच्यावरील वह्ा न 
हलविा चटकन काढून घ्या.
का्य हरोिे त्याचे तनरीक्ण करा. तनरीक्णाच्या आिारे 

वगा्शि चचा्श करा.

Ü	आकृिी २.३ (अ) प्रमाण े वह्ाचंी रचना करा. त्यावर 
वरीलप्रमाणचे खडू, डसटर, टरोक्ंयत्, रबर अशा िीन-
चार वसिू उभ्या करून ठवेा.

भूकंप व जवालामुखी ्या घटना पृरवीच्या अंिरंगािील 
अखस्रिेमुळे घडिाि. ही अखस्रिा पृरवीच्या अंिरंगािील 
हालचालींमुळे तनमा्शण हरोिे.

भूपृष्ांंिग्शि हालचाली मुख्यिः प्रावरणाच्या वरच्या 
्राि हरोिाि. प्रावरणािील तकरणरोतसारी पदा्ाांिून प्रचंड 
प्रमाणाि ऊजा्श तनमा्शण हरोि असिे. ्या ऊजा्शलहरी एका 
तठकाणाहून दुसऱ्या तठकाणी जाि असिाि. ऊजवेच्या 
अशा प्रवाहामुळे पृरवीच्या अंिरंगाि अखस्रिा तनमा्शण 
हरोऊन हालचाली हरोिाि. अंिग्शि भू-हालचालींचे 
वगगीकरण गिी, तदशा व भूरूपांवर आिाररि केले जािे.

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.
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आकृती २.५ (अ) 

आकृती २.५ (ब) 

मंद भू-हालचाली ः
मंद भू-हालचालींचे भूकवचावर पव्शितनतम्शिी व 

खंडतनतम्शिीच्या सवरूपाि पररणाम तदसून ्येिाि. िे 
पुढीलप्रमाणे सांगिा ्येिील.

आकृती २.४ ः भू-हालचाली ि त्यांचे पररणाम

कृती १ :
Ü	कागदाची सािारण ३० सेमी लांब पट् टी घ्या.

Ü	कागदी पट ्टीच्या दरोनही टरोकांवर हाि ठेवा.

Ü	आिा दरोनही हाि हळूहळू एकमेकांच्या तदशेने पट ्टीवर 
दाब देऊन सरकवा.

Ü	त्या पट् टीवर का्य पररणाम हरोिाे, त्याचे तनरीक्ण करा. 

पररणाम दाब ताण

लहरींच्या 
हालचालींची 

तदशा एकमेकांकडे ्येणाऱ्या लहरी एकमेकांतवरुद्ध जाणाऱ्या लहरी

कठीण 
खडकांवर 
हाेणारा 
पररणाम

मृदू 
खडकांवर 
हरोणारा 
पररणाम

वलीकरण

प्रसिरभंग

प्रसिरभंग

प्रस
िरभ

ंग प
ािळ

ी

(अ) पि्जतवनमा्जणकारी हालचालीः

दाब

दाब

कृिी १ प्रमाणे पट् टीच्या दरोनही टरोकांवर हाि ठेवून 
दरोनही टरोके एकमेकांकडे सरकवली. त्या वेळी पट ्टीवर जे 
का्य्श झाले, त्याला दाब महणून संबरोिले जािे. पट ्टीच्या 
दरोनही बाजूंकडून पट ्टीच्या केंद्राकडे दाब तदला गेला. 
पररणामी पट् टी सरकली व तिला घड्ा पडल््या. अशाच 

अंतग्जत भू-हालचालींचे िगगीकरण ः

िगगीकरणाचा आधार हालचाली
(१) गिी (अ) मंद भू-हालचाली (साित्याने हरोणाऱ्या) 

    उदा., पव्शि व खंडांची तनतम्शिी.

(ब) शीघ्र भू-हालचाली (घटनेच्या सवरूपाि हरोणाऱ्या)

    उदा., भूकंप, जवालामुखी.
(२) तदशा (अ) तक्तिजसमांिर भू-हालचाली.

(ब) ऊधव्शगामी, अिरोगामी भू-हालचाली.
(३) भूरूपे (अ) खंडजन्य (भूखंड, पठारे व उच्चभूमी तनमा्शण करणाऱ्या)

(ब) पव्शिजन्य (वलीकरण, प्रसिरभंग तरि्या)

भौगोवलक सपष्ीकरण
करून पहा.
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आकृती २.८ (अ) 

आकृती २.६ (ब) ः पि्जताचा िलीकरण झालेला भाग

कृती २ :
Ü	पािळ कागदाची एक लांब पट् टी घ्या.
Ü	त्या पट्ीचे एक टरोक उजव्या हािाि िरा. दुसरे टरोक 

डाव्या हािाि िरा.
Ü	पट्ीची दरोनही टरोके एकमेकांच्या तवरुद्ध तदशेने जरोराि 

ओढा.
Ü	कागदाच्या पट्ीवर का्य पररणाम हरोिरो, त्याचे तनरीक्ण 

करा.

आकृती २.७ ः वहमाल्य ्या िली पि्जताची प्रवतमा

आकृती २.६ (अ) ः िलीकरण

आकृती २.८ (ब) 

िाण

िाण

दाब

प्रकारे भूकवचाि दाबामुळे हालचाली तनमा्शण हरोिाि व 
त्यामुळे भूकवचाला घड्ा पडिाि.

िली पि्जत : पृरवीच्या अिंग्शि भागािून ऊजवेचे वहन 
हरोिे. ्या ऊजा्शलहरींमुळे मृदू खडकांच्या ्रावर 
तक्तिजसमांिर व एकमेकांच्या तदशेने दाब पडून वळ्ा 
तनमा्शण हरोिाि. दाब िीव्र असल््यास वळ्ा मरोठ्ा 
प्रमाणाि पडिाि व त्यांची गंिुागुंि वाढिे. पररणामी 
पृष्भाग उचलला जािरो व वली पव्शिांची तनतम्शिी हरोिे. 
उदा., तहमाल्य, अरवली, रॉकी, अटँडीज, आल्पस हे 
जगािील प्रमुख वली पव्शि आहेि. आकिृी २.६ (अ) 
व (ब) िसेच आकृिी २.७ पहा.

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.

कृिी २ प्रमाणे पट्ी दरोनही हािांनी दरोन टरोकांना 
िरून तवरुद्ध तदशेने ओढल््यामुळे िाण तनमा्शण हरोिरो. 
अशाच प्रकारे भूकवचाि जेवहा भू-हालचाली तवरुद्ध 
तदशेने हरोिाि िेवहा िाण तनमा्शण हरोिरो व भूकवचाला 
िडे पडिाि.

गि पि्जत ः अंिग्शि हालचालींमुळे तक्तिजसमांिर 
व एकमेकांपासून दूर जाणाऱ्या ऊजा्शलहरी तनमा्शण हरोिाि. 
अशा वेळी खडकांवर िाण तनमा्शण हरोिरो, त्यामुळे 
खडकांना िडे पडिाि. हे िडे तवभंग महणून आेळखले 
जािाि. अशाच प्रकारे कठीण खडकांमध्ये ऊजा्शलहरी 
एकमेकांकडे आल््याने दाब पडूनही असे तवभंग ि्यार 
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हरोिाि. दरोन समांिर तवभंगांमिील भूकवचाचा भाग जेवहा 
वर उचलला जािरो, िेवहा हा उचलला गेलेला भाग 
ठरोकळ्ाप्रमाणे तदसिरो. आकृिी २.९ (अ) पहा. असा 

आकृती २.९ (अ) ः दाबाचा पररणाम - गि पि्जत

वरच्या कडांमुळे ि्यार हरोणारा आकृतिबंि िुमच्या वहीि 
तचत्ांतकि करा.

आकृती २.९ (ब) ः मेघाल्य पठार (गि पि्जत)

भूपृष्ावर तक्तिजसमांिर हालचाली जेवहा परसपर 
तवररोिी तदशांना हरोिाि, िेवहा भूकवचािील खडकांवर 
िाण पडिरो. िाण वाढल््यास खडकांना िडे पडिाि, 
त्यामुळे तवभंग तनमा्शण हरोिाि. पररणामी दरोनही बाजूंचे 
खडक सरकिाि व खडकांच्या ्राची सलगिा राहि 
नाही.

खचदरीः किीकिी भूकवचाला िाण पडून 
समरोरासमरोर दरोन िडे पडिाि. त्या दरोन िड्ांदरम्यानचा 
भूभाग खचिरो. असा खचलेला खरोलगट भाग महणजेच 
खचदरी हरो्य. आकिृी २.१० (अ, ब) पहा. खचदरीचे 

भूभाग गट पव्शि महणून ओळखला जािरो. गट पव्शिाचा 
मा्ा सपाट असिरो. त्यावर सुरुवािीच्या काळाि तशखरे 
नसिाि. त्यांचे उिार िीव्र असिाि. उदा., ्युररोपमिील 
बलॅक फॉरेसट पव्शि. भारिािील मेघाल्य पठार (आकृिी 
२.९ (ब)) देखील अशाच पद् ििीने ि्यार झाले आहे.

Ü	िीन समान आकाराच्या वह्ा घ्या.
Ü	त्या टेबलाच्या वर दरोन-िीन सेमी अंिर ठेवून घट् ट िरा.
Ü	आिा त्यािील बाजूच्या दरोन वह्ा एकमेकांपासून तकंतचि 

दूर करा. का्य हािेे त्याचे नीट तनरीक्ण करा. वह्ांच्या 

आकृती २.१० (अ) ः खचदरी

आकृती २.१० (ब) ः खचदरी-नम्जदा नदी

तवभ
ंग

तवभ
ंग

तवभ
ंगतवभ

ंग

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.
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दरोनही बाजूंचे उिार िीव्र असिाि. उदा., भारिािील 
नम्शदा नदीची खचदरी, आतरिका खंडािील ग्ेट ररफट 
वहॅली, ्युररोपमिील ऱहाईन नदीची खचदरी इत्यादी.
(ब) खंडवनमा्जणकारी हालचालीः

मंद भू-हालचाली परृवीच्या केंद्राकडे तकंवा पृरवीच्या 
केंद्रापासून भूकवचाच्या तदशेने हरोिाि. ्या हालचालींमुळे 
भूकवचाचा तवसिीण्श भाग वर उचलला जािरो तकंवा खचिरो. 
भूकवचाचा भाग समुद्रसपाटीपासून वर उचलला गले््यामुळे 
खंडांची तनतम्शिी हरोिे, महणून ्या भू-हालचाली 
खंडतनमा्शणकारी हालचाली महणून ओळखल््या जािाि. 
अशा हालचालींमुळे तवसिीण्श पठारांचीही तनतम्शिी हरोऊ 
शकिे; परिंु मूळचा भूभाग खाली खचल््यास िरो 
समुद्रसपाटीच्या खाली जािरो. अशा वेळी िरो भू-भाग 
सागराच्या पाण्याखाली जाऊन सागरिळाचा भाग बनिरो.
शीघ्र भू-हालचालीः

आपण पाठाच्या सुरुवािीला भूकंपाच्या बािमीचा 
अभ्यास करून चचा्श केली आहे. भू महणजे जमीन आतण 
कंप महणजे ्र्रणे हरो्य. भूकंप ही भूकवचाची हालचाल 
आहे. भूकंपाची िीव्रिा व पररणाम ्यांची मातहिी िुमहांला 
सुरुवािीला तदलेल््या किृीिून झाली असेलच. आिा 
आपण पृरवीच्या अंिरंगािील भूकंप आतण जवालामुखी ्या 
शीघ्र हालचालींची मातहिी जाणून घेऊ्या. 

आकृती २.११ ः साधे भूकंपमापक ्ंयत् ि आलेख

P
LS

भूकंप : भूपृष्ाच्या अिंग्शि भागाि हरोणाऱ्या 
हालचालींमुळे भूकवचाि प्रचंड िाण तनमा्शण हरोिरो. िाण 
तवतशष् म्या्शदेपलीकडे गले््यावर िरो मरोकळा हरोिरो व िे्े  
ऊजवेचे उतसज्शन हरोऊन ऊजा्शलहरी तनमा्शण हरोिाि. ्यामुळे 
भूपृष् कंप पाविे, महणजेच भूकंप हरोिरो. भूकंपाची िीव्रिा 
ररशटर ्या एककाि भूकंपमापन ्यंत्ाने मरोजिाि. आकिृी 
२.११ पहा.

भूकंपनाभी ि अवपकेंद्रः भूपृष्ाखाली हरोणाऱ्या 
हालचालींमुळे मरोठ्ा प्रमाणाि िाण तनमा्शण हरोिरो व िरो 
साचि जािरो. हा िाण भूकवचाि ज्या तठकाणी मरोकळा 
हरोिरो, त्या तठकाणी ऊजवेचे उतसज्शन हरोिे. िे्े भूकंप केंद्र 

भूकंपाची कारणे ः

� भूपट् सरकणे.

� भूपट् ट एकमेकांवर आदळणे.

� भूपट् एकमेकांच्या वर तकंवा खाली जाणे.

� भूपृष्ाच्या अिंग्शि भागाि िाण तनमा्शण हरोऊन खडकांमध्ये 
तवभंग तनमा्शण हरोणे.

� जवालामुखींचे उद्रेक हरोणे.

माहीत आहे का तुमहांला ?

माहीत आहे का तुमहांला ?

रेल्वे सटशेनच्या फलाटावर उभे असिाना जवळच्या 
रुळावरून एखादी गाडी वेगाने जाि असल््यास फलाटावर 
कंपने जाणविाि.

एखाद्ा पुलावरून अवजड वाहन वेगाने जाि 
असेल िर पुलावर कंपने जाणविाि.

्या अनुभवािंून भूकंपाच्या वेळी हरोणाऱ्या कंपनांचा 
काहीसा अंदाज बािंिा ्येिरो.

भारि-ऑसट्ेतल्या, आतरिका, ्ुयरेतश्या, उतिर 
अमेररका, दतक्ण अमेररका, पतॅसतफक व अंटाखकट्शका 
हे साि प्रमुख भूपट् आहिे. पृरवीचे कवच अशा 
भूपट् टांनी ि्यार झालेले आहे. ्या भूपट् टांवर खंड व 
महासागर पसरले आहिे. पृरवीच्या प्रावरणाि तनमा्शण 
हरोणाऱ्या दाब व िाणांनुसार हे भूपट् वेगवेगळ्ा 
तदशेने सरकि असिाि.
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असते. या केंद्ास भूकंपनाभी असे म्हणतात. या केंद्ातून 
विविध विशांना ऊराजाल्हरी पसरतात. या ल्हरी भूपृष्ािर 
रेथे सिाांत प्रथम पो्हचतात, (म्हणरेच भूकंपनाभीपासूनचे 
भूपृष्ािरील सिाांत रिळचे विकाण) तेथे भूकंपाचा 
धक्ा सिाांत प्रथम राणितो. भूपृष्ािरील अशा केंद्ास 
भूकंपाचे अवपकेंद् म्हणतात. भूकंपाचे अवपकेंद् ्हे 
भूकंपनाभीशी लंबरूप असते.

ल्हरींपेक्ा कमी असतो. या ल्हरींचया माराजातील 
खडकांमधील कण, ल्हरींचया ि्हनाचया विशेने म्हणरेच 
िरखाली ्होतात. या ल्हरी फक्त घनपिाथाांतून प्रिास 
करतात; परंतु द्िपिाथाांत वशरलयािर तया शोषलया रातात. 
या ल्हरींमुळे भूपृष्ािरील इमारती िरखाली ्हलतात. 
प्राथवमक ल्हरींपेक्ा या अवधक विधिंसक असतात.

(३) भूपृष्ठ लहरी (Surface or ‘L’ waves): 

प्राथवमक ि िुययम ल्हरी भूपृष्ापयांत (अवपकेंद्) येऊन 
पो्हचलयानंतर भूपषृ् ल्हरींची वनवमजाती ्होते. या ल्हरी 
भूकिचात पृथिीचया पररघाचया विशेत प्रिास करतात. तया 
अवतशय विनाशकारी असतात.

भूकंपमापन यंत्र : या यंत्ाि् िारे भूकंप ल्हरींचा 
आलेख काढता येतो. या आलेखाचा अभयास करून 
भूकंपाची तीव्रता कळते. आकृती २.११ मधये साधे 
भूकंपमापन यतं् ि तयािर तयार ्होणारा आलेख िाखिला 
आ्हे. आता अद्ययाित तंत्ाचया सा्हाययाने आधुवनक 
भूकंपमापन यंत्े तयार करणयात आली आ्हेत. जयांचयाद्ारे 
अवतसूक्म ल्हरीिेखील मोरता येतात.

आकृती २.१२ ः भूकंप लहरींचे प्रकार

भूकंपनाभीकडून ताण मुक्त झालयािर, मुक्त झालेलया 
ऊरजेचे उतसरजान सिजा विशांनी ्होते. ्ही ऊराजा विविध 
ल्हरींचया रूपात भूपृष्ाकडे येते. या भूकंप ल्हरींचे 
प्राथवमक, िुययम ि भूपृष् असे तीन प्रकार ्होतात. 
आकृती २.१२ प्हा.

(१) प्राथममक लहरी (Primary or ‘P’ Waves)ः 
भूरभाजात ऊरजेचे उतसरजान झालयािर या ल्हरी भूपृष्ािर 
सिजाप्रथम पो्होचतात. या ल्हरी भूकंपनाभीपासून पृथिीचया 
वत्जयेचया सिरूपात सिजा विशांनी भूपृष्ाकडे अतयंत िेरान े
प्रिास करतात. या ल्हरींचया माराजातील खडकांमधील 
कण, ल्हरींचया ि्हनाचया विशेने पुढे-मारे ्होतात, 
तयामुळे या ल्हरींना पुढे-मारे ्होणाऱया ल्हरी असे्ही 
संबोधतात. या ल्हरी घन, द्ि ि िायू या तीन्ही 
माधयमांतून प्रिास करू शकतात, मात् द्िरूपातील 
प्रािरणातून प्रिास करताना तयांचया विशेत बिल ्होतो. 
प्राथवमक ल्हरींमुळे भूपृष्ािरील इमारती पुढे-मारे 
्हलतात.

(२) दुययम लहरी (Secondary or ‘S’ Waves)ः 
प्राथवमक ल्हरींनंतर भूपृष्ािर पो्हचणाऱया ल्हरींना िुययम 
ल्हरी वकंिा ‘S’ ल्हरी म्हटले राते. या ल्हरी्ही 
नाभीकेंद्ापासून सिजा विशांना पसरतात. तयाचंा िेर प्राथवमक 

Ü	वसप्रंरचया िरनकाट्ाचया हुकाला आकृती २.१३ (अ) 
प्रमाणे वपशिी अडकिा.

Ü	वपशिी खाली खेचा ि सोडा. वसप्रंरचे वनरीक्ण करून नोंि 
करा.

भूपृष्
भूकंप अवपकेंद्

भूपृष् ल्हरी

प्राथवमक ल्हरी

िुययम ल्हरीभूकंप नाभी

(अ) (ब)

आकृती २.१३ ः वजनकाट्ाचा प्रयोग

करून पहा.
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शोधा पाहू !

आकृती २.१५ : रांगोळीचा प्र्योग

Ü	आकृिी २.१४ मध्ये दाखवल््याप्रमाणे तवद्ार्याांना दरोरी 
िरून उभे करा. त्यािील एका तवद्ार्या्शला हािाने 
दरोरीला एकदाच वरखाली झटका देण्यास सांगा. का्य हरोिे 
त्याचे तनरीक्ण करून नोंद करा.

Ü	एका मरोठ्ा िाटाि रांगरोळी पसरा. आिा िाटाला खालील 
बाजूकडून बरोटाने जरोराि तटचक्या मारा. का्य हरोिे त्याचे 
तनरीक्ण करा. आकृिी २.१५ पहा.

वरील तिनही कृिींनंिर त्याचंी िुलना भूकंप 
लहरींच्या प्रकारांशी करा व प्रत्येक किृी करोणत्या 
प्रकारच्या भूकंपलहरींप्रमाणे आहे िे ओळखा.

भूकंपाचे पररणाम :
v	जतमनीला िडे पडिाि.
v	भूतमपाि हरोऊन दरडी करोसळिाि.
v	काही वेळा भूजलाचे माग्श बदलिाि. उदा., तवतहरींना 

पाणी ्येिे तकंवा तवतहरी करोरड्ा पडिाि.
v	काही प्रदेश उंचावले जािाि, िर काही प्रदेश खचिाि.
v	सागराच्या पाण्याि तसुनामी लाटा ि्यार हरोिाि. ्या 

लाटांमुळे तकनारी भागाि मरोठी जीतवि व तवतिहानी हरोऊ 
शकिे.

v	तहमाचछातदि प्रदेशाि तहमकडे करोसळिाि.
v	इमारिी करोसळून जीतविहानी व तवतिहानी हरोिे.
v	वाहिुकीचे माग्श खंतडि हरोिाि.
v	संदेशवहन व्यवस्ा करोलमडिे.

जिालामुखीः
पृरवीच्या प्रावरणािून िप्त असे द्रव, घन आतण 

वा्युरूप पदा््श पृरवीपृष्ावर फेकले जािाि. ही तरि्या 
महणजे जवालामुखीचा उद्रेक हरो्य. ही तरि्या घडिाना राख, 
पाण्याची वाफ, अनेक प्रकारचे तवषारी व जवलनशील 
वा्यू, िप्त द्रवरूपािील तशलारस इत्यादी पदा््श बाहेर 
फेकले जािाि. भूपृष्ावर आल््यावर तशलारसाला लावहारस 
महटले जािे. 

आकृती २.१४ ः दोरीचा प्र्योग

पहा बरे रमते का ?

(१) भूकंपाच्या वेळी करोणत्या प्रकारची दक्िा घ्यावी, 
्याबाबिची मातहिी जमा करा व त्याचे प्रात्यतक्क 
वगा्शि सादर करा.
(२) आकिृी २.११ मिील भूकंपमापन ्यंत्ाप्रमाणेच 
आिुतनक भूकंपमापन ्ंयत्ांची मातहिी, छा्यातचत्े 
आंिरजालावरून गरोळा करा. त्यांचे का्य्श कसे चालिे 
िे िुमच्या शबदांि तलहा.
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आकृती २.१६ ः केंद्री्य जिालामुखी

आकृती २.१७ ः भेगी्य जिालामुखी

आकृिी २.१८ चे वाचन करून प्रशनांची उतिरे द्ा. 
्या कृिीसाठी पूरक सातहत्य महणून पृरवीगरोल तकंवा 
जगाच्या प्राकृतिक नकाशाचा आिार घ्या.
Ø नकाशािील भूपट् ट सीमांचे तनरीक्ण करून भूपट् टांची 

नावे तलहा.
Ø दतक्ण व उतिर अमेररकेिील भूकंपाचे क्ेत् खंडांच्या 

करोणत्या बाजूला आहे? िे्े करोणिे पव्शिी्य प्रदेश 
आहेि?

Ø आतश्या खंडाि भूकंपप्रवण क्ेत् करोणत्या पव्शिी्य प्रदेशाि 
आहे?

Ø आतरिका खंडाि जवालामुखी करोणत्या प्रदेशाि एकवटले  
आहेि? त्याचे कारण का्य असावे?

Ø भूकंपक्ेत्, जवालामुखीचे तविरण आतण भूपट ्ट सीमा 
्यांचा सहसंबंि जरोडा.

आकृिी २.१८ चा तवचार करिा िुमच्या लक्ाि 
्येईल, की भूपट् ट सीमांचा भूकंपक्ेत् व जवालामुखीक्ेत् 
्यांच्याशी ्ेट संबिं आहे. बहुिेक जवालामुखी हे ्या 

उद्रकेाच्या सवरूपानुसार जवालामुखीचे खालील प्रकार 
केले जािाि.

(१) केंद्री्य जिालामुखी : उद्रकेाच्या वेळी तशलारस 
भूपृष्ांिग्शि मरोठ्ा नतलकेसारख्या भागािून वर ्येिरो. बाहेर 
आलेला लावहारस ्या नतलकेच्या मुखाभरोविी पसरिरो, 
त्यामुळे शंकूच्या आकाराचे जवालामुखी पव्शि ि्यार 
हरोिाि. जपानमिील फुतज्यामा, टांझातन्यािील तकलीमाजंाररो 
ही केंद्री्य जवालामुखीची व त्यापासून ि्यार झालेल््या शंकू 
पव्शिाची उदाहरणे आहिे. आकृिी २.१६ पहा.

(२) भेगी्य जिालामुखी : जवालामुखीचा उद्रेक 
हरोिाना लावहारस ज्या वेळी एखाद्ा नतलकेऐवजी अनेक 
िडांमिून बाहेर पडिरो, त्याला भेगी्य जवालामुखी असे 
महणिाि. जवालामुखी उद्रेकािून बाहेर पडणारे पदा््श 
िडांच्या दरोनही बाजूंस पसरिाि, त्यामुळे जवालामुखी्य 
पठारे ि्यार हरोिाि. भारिािील दखखनचे पठार अशा 
पद्धिीच्या जवालामुखीमुळे ि्यार झाले आहे. आकिृी 
२.१७ पहा.

भौगोवलक सपष्ीकरण

हे नेहमी लक्ात ठेिा.
उद्रेकाच्या कालाविीनुसार जवालामुखीचे िीन 

प्रकार हरोिाि. 
v	वि्शमानाि वारंवार उद्रेक हरोि असिरो, असा 
जवालामुखी महणजे जागृि जवालामुखी हरो्य. उदा., 
जपानचा फतुज्यामा व भूमध्य सागरािील सट्ांबरोली.
v	काही काळासाठी शांि असिरो व पुनहा किीिरी 
एकदम जागृि हरोिरो, अशा जवालामुखीला सुप्त/
तनतद्रसि जवालामुखी महणिाि. उदा., इटलीिील 
वहेसाुखवह्यस, अलासकािील काटमाई, भारिािील 
बॅरन बेट.
v	ज्यािून दीघ्शकाळ उद्रेक झालेला नाही व 
भतवष्याि असा उद्रेक हरोण्याची शक्यिा नाही, अशा 
जवालामुखीला मृि जवालामुखी महणिाि. उदा., 
टांझातन्यािील तकलीमांजाररो.

नकाशाशी मैत्ी
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सीमांवर आहिे. त्याचप्रमाणे भूकंपके्त्ाचा 
तवसिारही ्या सीमाविगी भागाि तदसून ्येिरो.

भूपट् ट सीमांच्या ज्या भागाि भूप्रदेश 
भूकवचाच्या आि जािरो, त्या तठकाणी भूपट् ट 
ऱहास पावि असिरो. अशा सीमांना भूपट् टऱहास 
सीमा महणिाि. ज्या सीमांच्या क्ेत्ाि नवीन 
भूपृष् आकाराला ्येि असिाि, अशा सीमांना 
भूपृष्तनतम्शिी सीमा महणिाि. ्या दरोनही तरि्या 
भूकवचाि सिि सुरू असिाि.
जिालामुखीचे पररणामः
v	जवालामुखीच्या उद्रेकामुळे जीतवि व 

तवतिहानी हरोिे.
v	महासागरािील जवालामुखीमुळे काही वेळेस 

तसुनामी लाटा तनमा्शण हरोिाि.
v	जवालामुखीिून बाहेर पडणारी िूळ, िूर, 

राख, वा्यू, पाण्याची वाफ इत्यादी घटक 
दीघ्शकाळ वािावरणाि राहिाि, त्यामुळे 
प्या्शवरणाचे संिुलन तबघडिे.

v	जवालामुखीच्या राखेमुळे जमीन सुपीक 
बनिे.

v	लावहारसामुळे अनेक प्रकारची खतनजे 
भूपृष्ाजवळ उपलबि हरोऊ शकिाि.

v	जवालामुखीच्या उद्रकेामुळे नवभूमी तनमा्शण 
हरोिे तकंवा एखादे बेट नष्ही हरोऊ शकिे.

v	मृि जवालामुखींच्या मुखाशी पावसाचे पाणी जमा हरोऊन 
सररोवरे तनमा्शण हरोिाि.

भूकंपाचा पररणाम सह्ाद्री : जिालामुखीमुळे त्यार झालेले लावहाचे थर

माहीत आहे का तुमहांला ?

भारिाच्या मुख्य भूमीच्या आग्े्य तदशेस बंगालच्या 
उपसागरामध्य े अंदमान आतण तनकरोबार बेटांचा समूह आहे. ्या 
समूहामिील बॅरन बेटावर भारिािील एकमेव जागृि जवालामुखीचे 
क्ेत् आहे. हा जवालामुखी गेली तकत्यके वषवे सुप्त अवस्ेि 
हरोिा; परंिु फेबु्वारी २०१७ पासून ्या जवालामुखीचा उद्रेक हरोि 
आहे. ्या उद्रेकािून प्रामुख्याने िूळ, िूर आतण तचखल बाहेर 
पडि असून काही प्रमाणाि लावहारससदु्धा बाहेर पडि आहे.
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प्रशन १. अचूक प्या्श्यासमरोरील चौकटीि P अशी खूण करा.
  (अ) अंिरंगािील मंद भू-हालचाली करोणत्या 

 घटकावर आिाररि आहेि?
   भूरूपांवर
   गिीवर
   तदशेवर
  (आ) मंद हालचाली एकमेकींच्या तवरुद्ध तदशेने का्य्श 

 करिाि, िेवहा का्य तनमा्शण हरोिरो?
   दाब
   िाण
   पव्शि
  (इ) खचदरी तनमा्शण हरोण्यासाठी भूकवचावर 

 हालचालींची करोणिी तरि्या घडावी लागिे?
   िाण
   दाब
   अपक््य
  (ई) खालीलपैकी ‘वली पव्शि’ करोणिा?
   सािपुडा
   तहमाल्य
   पखशचम घाट
  (उ) तवसिीण्श पठाराची तनतम्शिी करोणत्या प्रकारच्या 

 भू-हालचालींचा पररणाम आहे?
   पव्शितनमा्शणकारी
   खंडतनमा्शणकारी
   तक्तिजसमािंर
प्रशन २. भौगरोतलक कारणे तलहा.
   (अ) तहमाल्याच्या पा्यर्याशी जमीन हादरून इमारिी 

 करोसळल््या. करोसळण्यापूवगी त्या जरोरजरोराि 
 मागेपुढे हलि हरोत्या.

  (आ) मेघाल्य पठार व दखखन पठार ्यांच्या तनतम्शिीि 
 फरक आहे.

  (इ) बहुिांश जागृि जवालामुखी भूपट् ट सीमांवर 
 आढळिाि.

  (ई) बॅरन बेटाचा आकार शंकूसारखा हरोि आहे.
  (उ) जवालामुखीच्या उद्रेकामुळे भूकंप हरोऊ शकिरो.
प्रशन ३. अंिग्शि हालचाली ओळखा व नावे सांगा.
   (अ) तकनारी भागाि तसुनामी लाटा तनमा्शण हरोिाि.
  (आ) तहमाल्य हा वली पव्शिाचे उदाहरण आहे.

  (इ) पृरवीच्या प्रावरणािनू तशलारस बाहरे फकेला जािरो.
  (ई) प्रसिरभंगामुळे खचदरी तनमा्शण हरोिे.
प्रशन ४. भूकंप कसा हरोिरो हे सपष् करिाना खालील तविानांचा
  ्यरोग्य रिम लावा.
   (अ) पृरवीचा पषृ्भाग हलिरो.
  (आ) भूपट् ट अचानक हलिाि.
  (इ) प्रावरणािील हालचालींमुळे दाब वाढि जािरो.
  (ई) कमकुवि तबंदूपाशी (भ्ंश रेषेपाशी) खडक 

 फुटिाि.
  (उ) साठलेली ऊजा्श भूकंप लहरींच्या रूपाने मरोकळी 

 हरोिे.
प्रशन ५. फरक सपष् करा.
  (अ) गट पव्शि व वली पव्शि
  (आ) प्रा्तमक भूकंप लहरी व दुय्यम भूकंप लहरी
  (इ) भूकंप व जवालामुखी
प्रशन ६. ्रोडक्याि उतिरे तलहा.
  (अ) भूकंप हरोण्याची कारणे सपष् करा.
  (आ) जगािील प्रमुख वली पव्शि करोणत्या 

 हालचालींमुळे तनमा्शण झाले आहेि?
  (इ) भूकंपाची िीव्रिा व घरांची पडझड ्यांचा कसा 

 संबंि अाहे?
  (ई) भूकंपाचे भूपृष्ावर व मानवी जीवनावर हरोणार े

 पररणाम करोणिे?
  (उ) भूकंप लहरींचे प्रकार सपष् करा.
  (ऊ) जवालामुखींचे सरोदाहरण वगगीकरण करा. 
प्रशन ७. आकृिीच्या साहाय्याने अतपेकेंद्र, नाभी, भूकंपाच्या 

प्रा्तमक, दुय्यम व भूपृष् लहरी दाखवा.
प्रशन ८. सरोबि तदलेल््या जगाच्या आराखड्ाि खालील घटक 

दाखवा.
   (अ) माउंट तकलीमांजाररो.
  (आ) मध्य अटलांतटक भूकंपक्ेत्. 
  (इ) माउंट फुजी.
  (ई) रिॅकाटरोअा.
  (उ) माउंट वहेसुखवह्यस.

सिाध्या्य
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उपक्रम ः
(१)	 ज्वालवामुखीचे	 केंद्ीय	 ्	 भेगीय	 उद्ेक	 दवाख्णवारी	

प्रतिकिृी	 ियवार	 करवा.

(२)	 मवागील	 १०	 ्रवाांमधील	 भवारिवाि	 झवालेलयवा	 	 भूकंपवांची	
मवातििी	 पुढील	 मुद्	दवांचयवा	 आधवार	े आंिरजवालवाचयवा	
मदिीन	े तमळ्वा.	 यवा	 मवातििीचयवा	 आधवारे	 िुमचे	
तनषकर्ष	 तलिवा.

	 ***

दिनांक वेळ तीव्रता
(रिश्टिमध्े)

भूकंपकेंद्र खोली 
(मी्टिमध्े)

प्रभादवत क्ेत्र झालेली हानी

दनषकर्ष : 
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तदलेली तचत्े पहा. ्या प्रत्येक तचत्ािील खडकांच्या 
सवरूपाचे तनरीक्ण करा. तचत्ांिील खडक फुटलेले, िडा 
गेलेले, तछद्रे पडलेले असे तदसिाि. एका तचत्ाि तशल्प 
तवद्रूप झालेले तदसि आहे. ्यांची अशी अवस्ा का झाली 
असावी, ्याबद्ल तवचार करा व िुमहालंा सुचिील िी 
कारणे ्रोडक्याि सांगा. िुमही शरोिलेल््या कारणांची 
चचा्श करा. िुमची करोणिी कारणे स्युखक्तक आहिे, हे 
तशक्कांकडून जाणून घ्या.

आकृती ३.१ (आ) ः खंड-विखंडन (काव्यक विदारण)

३. बाह्प्रवक्र्या भाग-१

अिंग्शि हालचालींमुळे तवतवि भूरूपे तनमा्शण 

हरोिाि. भूपृष्ावरील अनेक प्रतरि्यांमुळे भूरूपांची तनतम्शिी 

व ऱहास अव्याहिपणे हरोि असिे. ्या पाठाि आपण 

बाह्प्रतरि्यांचा आतण त्यांमिून ि्यार हरोणाऱ्या भूरूपांचा 

अभ्यास करणार आहरोि. 

भूपृष्ावर का्य्शरि असलेल््या बलांमुळे बाह्प्रतरि्या 

घडून ्येिाि. ्याि मुख्यिः सौरऊजा्श, गुरुतवी्य बल, 

पृष्भागावरून वाहणाऱ्या पदा्ाांशी तनगतडि असलेली 

गतिजन्य ऊजा्श ्यांची भूतमका महत्वाची असिे. 

आकृती ३.१ (अ) ः घुमिाकार िेकडीचे अपपण्जन
       (काव्यक विदारण)

आकृती ३.१ (इ) ः वछन्न-वभन्न विदारण (काव्यक विदारण)

सांगा पाहू !

माहीत आहे का तुमहांला ?

अिंग्शि हालचालींमुळे परृवीवर तनमा्शण हरोणारी 
भूरूपे ही प्रा्तमक व द ्तविी्यक भूरूपे महणून 
ओळखली जािाि. उदा., खंड, पव्शि, पठार, 
मैदान इत्यादी.

बाह्प्रतरि्येिील तवदारण, खनन, वहन, 
संच्यन इत्यादींमुळे प्रा्तमक व द् तविी्यक भूरूपािं 
बदल हरोऊन त्यापासून िृिी्यक सवरूपाची भूरूपे 
ि्यार हरोिाि. उदा., वाळूच्या टेकड्ा, तत्भुज 
प्रदेश, ‘्यू’ आकाराची दरी इत्यादी.
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आकृती ३.१ (ऐ) ः रासा्यवनक विदारण/क्ारविदारण

आकृती ३.१ (उ) ः रैविक विदारण

आकृती ३.१ (ऊ) ः रैविक विदारण

आकृती ३.१ (ए) ः रासा्यवनक विदारण

Ü	एक कांदा घ्ा.
Ü	तो मधोमध कापा.
Ü	कापलेल्ा भागाचे निरीक्षण करा.
Ü	आता ्ा कांद्ाचा प्रत्ेक पापुद्ा वेगळा करण्ाचा 

प्र्ति करा.

खडक फुटणे, कमकुवि हरोणे ही नैसतग्शक प्रतरि्या 
आहे. नतला नवदारण नकंवा अपक्ष् असे महणतात. कान्क, 
रासा्निक व जनैवक असे नवदारणाचे तीि प्रमुख प्रकार केले 
जातात. कोरड्ा हवामािाच्ा प्रदेशात कान्क नवदारणाचा 
प्रभाव जासत असतो, तर दमट हवामािाच्ा प्रदेशात रासा्निक 
नवदारण प्रामुख्ािे नदसते. जैनवक नवदारण हे सजीवांकडूि 
घडते.

काव्यक विदारण :

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.

आकृती ३.१ (ई) ः भसमीकरण (रासा्यवनक विदारण)



25

वाढते, त्ामुळे खडकांत ताण निमामाण होतो. खडक निन्न-
नभन्न होऊि फुटतात. आकृती ३.१ (इ) पहा.

रासा्यवनक घिकांची विद्राव्यता आवण स्फविकांची 
िाढ : समदु्नकिाऱ्ावर जेथे खडकाळ भाग असताे, तेथे 
सागरी कड्ांच्ा पा्थ्ाशी लाटांचे पाणी आदळते. सागरी 
जलाचे तुषार खडकांवर आपटतात. ्ा क्षार्ुक्त पाण्ात 
खडकातील नवद्ाव् घटक नमसळतात, त्ामुळे खडकात 
िोट्ा आकाराची निद्े त्ार होण्ास सुरुवात होते. हा 
द्वीकरणाचा पररणाम आहे. अशा निद्ांतिू क्षार्ुक्त पाणी 
साचते. सू् ामाच्ा उषणतेमुळे ्ा पाण्ाची वाफ होऊि पाणी 
निघूि जाते व पाण्ातील क्षारांचे सफनटकीकरण घडूि ्ेते. 
सफनटक जासत जागा व्ापतात, त्ामुळे खडकात ताण निमामाण 
होताे. खडकावर निद्े त्ार होतात. पररणामी खडकाचा 
पृष्ठभाग मधमाश्ांच्ा पोळ्ासारखा नदसू लागतो. (आकृती 
३.३ पहा.)

आकृती ३.३ ः क्ार्युक्त स्फविकीकरण

आकृती ३.२ ः अपपण्जन

तुमच्ा असे लक्षात ्ेईल, की कांद्ाचा पापुद्ा जसा 
वेगळा होताे, तशाच प्रकारची नरि्ा निसगामामध्े उघड्ावर 
पडलेल्ा खडकांच्ा बाबतीत होते. खडकाचा उघडा पडलेला 
भाग अनधक तापतो. त्ामािािे आतील भाग थंडच राहतो, 
त्ामुळे खडकाचे वरचे थर पापुद्राप्रमाणे सुटे होतात. हे 
खडकाचे अपपणमाि असते. आकृती ३.२ पहा.

कान्क नवदारण मुख्तः खालील कारणांमुळे घडिू ्ेते.
�	िापमान �	दतहवर �	सफतटकांची वाढ
�	दाबमुक्ती �	पाणी

तापमान : वाढत्ा तापमािामुळे खडकांतील खनिजे 
प्रसरण पावतात व तापमाि कमी झाल्ावर ती आकुंचि 
पावतात. अशा सततच्ा प्रसरण-आकुंचिामुळे खडकांतील 
कणांत ताण निमामाण होत असतात. खडकांतील प्रत्ेक 
खनिजाचा तापमािाच्ा फरकास नदलेला प्रनतसाद वेगवेगळा 
असतो. काही खनिजे जासत प्रमाणात प्रसरण पावतात, तर काही 
खनिजे कमी प्रमाणात प्रसरण पावतात. त्ामुळे खडकांतील 
कणांमध्े निमामाण होणारा ताणही कमी-जासत होतो. पररणामी 
खडकािंा तडे जातात व खडक फुटतात. ज्ा प्रदेशात दिैंनदि 
तापमािकक्षा खूप जासत असते, तेथे असे नवदारण मोठ्ा 
प्रमाणात होत असते. उदा., उषण वाळवंटी प्रदेश.

दवहिर : पाणी गोठल्ावर त्ाचे आकारमाि वाढते, 
हे तुमहांला माहीत आहे. ज्ा प्रदेशात तापमाि काही काळ 
०° से. पेक्षा कमी असते, तेथील खडकांतील तडांमध्े 
साचलेले पाणी गोठल्ावर त्ाचा बफ्फ होतो. त्ाचे आकारमाि 

दाबमुक्ती : खडकांमध्े ताण केवळ तापमाि, 
सफनटकांची वाढ नकंवा पाणी गोठणे ्ा नरि्ांमुळेच निमामाण 
होताे असे िाही. खडकाच्ा वरच्ा थराचा दाब खालच्ा 
नकंवा आतील थरावर असतो.  हा दाब िाहीसा झाल्ामुळेही 
आतील नकंवा खालचा थर ताणमुक्त होताे. अशा कारणािेही 
नवदारण घडूि ्ेते. 

पाणी : काही प्रदेशांत पावसाचे प्रमाण अनधक असते. 
अशा प्रदेशांत केवळ पाणी मुरल्ािेही काही प्रकारच्ा 
खडकांचे नवदारण घडूि ्ेते. उदा., वालुकाशम, नपंडाशम 
इत्ादी खडक. हे खडक केवळ वाळूचे कण एकत्र ्ेऊि व 
त्ावर दाब पडल्ािे त्ार होतात. नचखलासारख्ा पदाथामािेही 
वाळूचे कण एकत्र ्ेऊ शकतात. अशा खडकांत पाणी मुरले, 
की एकत्र आलेले वाळूचे कण सुटे होतात. हे कण मूळ 

भौगोवलक सपष्ीकरण
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आकृती ३.५ ः खडूचा प्र्योग

आकृती ३.६ ः सक्ररू ि चुकांचा प्र्योग

(१) एका  गलासमध्े थोडे पाणी घेऊि त्ात दोि-तीि खडूचे 
तुकडे टाका. दुसऱ्ा नदवशी निरीक्षण करा व खालील 
प्रशिांची उततरे नलहा.

Ü पाण्ाचा रंग बदलला का?
Ü खडूंचे का् झाले? 

आकृती ३.४ ः कणातमक विदारण/कणविखंडन

(२) लोखंडी सरिरू, चुका ओल्ा कापडात गुंडाळिू ठेवा. दोि 
नदवसांिी ते कापड उघडूि निरीक्षण करा  व खालील 
प्रशिांची उततरे नलहा.

Ü कापडावर डाग पडले आहेत का?
Ü ते कोणत्ा रंगाचे आहेत?
Ü हे डाग कशामुळे पडलेले असावेत? 

रासा्यवनक विदारण :

खडकांपासूि अलग होऊ लागतात. हे कणातमक नवदारण 
असते. आकृती ३.४ पहा.

काही वेळेस तापमाि व पाणी हे दोनही घटक नवदारणास 
कारणीभूत असतात. तापमािनभन्नतेमुळे खडकांचे आकुंचि-
प्रसरण होऊि त्ांमधील जोड नकंवा तडे रुंदावतात. त्ात पाणी 
साचिू खडकांचे मोठे खंड एकमेकांपासूि नवलग होतात. ्ा 
नवदारणास खंड-नवखंडि असे महणतात. आकृती ३.१ (आ) 
पहा.

वरील प्र्ोगावरूि रासा्निक नवदारणात पाण्ाची 
भूनमका महत्वाची ठरते. हे तुमच्ा लक्षात आले असेल. 
खडक हे अिेक खनिजांचे नमश्रण असते. पाणी हे वैशशवक 
नवद्ावक समजले जाते. पाण्ामध्े अिेक पदाथमा सहज 
नवरघळू शकतात. पदाथमा नवरघळल्ामुळे त्ा द्ावणाची 
नवद्ाव्ता वाढते आनण पाण्ात सहज नवरघळू ि शकणारे 
काही पदाथमा अशा द्ावणात नवरघळतात. ज्ा प्रदेशात 
पावसाचे प्रमाण जासत असते, तेथे अशा प्रकारच्ा नरि्ा 
घडूि  पुढीलप्रमाणे रासा्निक नवदारण होते. 

काब्जनन : पावसाचे पाणी ढगािून जतमनीवर पडेप्यांि 

वािावरणािून प्रवास करि असिे. त्या दरम्यान त्याि हवेिील 

काब्शन डा्यऑकसाइड वा्यू काही प्रमाणाि तमसळिरो. त्यािून 

सौम्य कबा्शमल ि्यार हरोिे. अशा आमलाि चुनखडीसारखे पदा््श 

सहज तवरघळिाि. उदा., पाणी + काब्शन डा्यऑकसाइड = 

काबबोतनक आमल (H2O+CO2= H2CO3 ).

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.
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झाडांची मुळे वाढल्ािे खडकांच्ा कणांत ताण निमामाण होताे 
व खडक फुटू लागतात. आकृती ३.८ पहा.

आकृती ३.७ ः लिणसतभं - िडगाि द्या्ज (अहमदनगर)
आकृती ३.८ ः रैविक विदारण

आकृती ३.९ ः दगड्फरूल - रैविक विदारण

द्रिीकरण : मूळ खडकािील काही खतनजे पाण्याि 
तवरघळून  पाण्याबररोबर वाहून जािाि. त्यािील क्ारांपासून 
रासा्यतनक अवके्पण हरोऊन चुनखडी ि्यार हरोिे. उदा., 
अहमदनगर तजल्ह्ािील वडगाव द्या्श ्ये्े चुनखडीचे पुनहा 
रासा्यतनक अवके्पण झालेले आढळिे. िसेच द्रवीकरणाच्या 
तरि्येमुळे खडकािंील क्ार तवरघळून खडक तठसूळ बनिाि.

भसमीकरण : ज्ा खडकांत लोहखनिज असते, त्ा 
खडकांवर ही नरि्ा घडते. खडकातील लोहाचा पाण्ाशी 
संपक्फ आल्ािे लोह आनण ऑश्सजि ्ांच्ात रासा्निक 
प्रनरि्ा घडूि ्ेते. लोहावर गंज ्ेतो, त्ामुळे खडकावर 
तपनकरी रंगाचा थर त्ार होतो. तुमही ओल्ा कापडात चुका, 
सरिरू ठेवले होते, त्ावरूि ही नरि्ा तुमच्ा लक्षात आली 
असेल. अशीच प्रनरि्ा जासत पावसाच्ा प्रदेशात खडकांच्ा 
बाबतीत घडते. आकृती ३.१ (ई) पहा.

वरील प्रनरि्ानंशवा् रासा्निक नवदारणाच्ा इतर 
काही प्रनरि्ा आहेत. तुमच्ा िेहमीच्ा पाहण्ातली उदाहरणे 
महणजे पावसाळ्ात नमठाला पाणी सुटणे, कापिू ठेवलेल्ा 
सफरचंदाच्ा फोडींवर तांबूस रंग ्ेणे इत्ादी. ्ा सवमा 
रासा्निक नकंवा जैवरासा्निक प्रनरि्ा जेवहा खडकांवर 
होतात, तेवहा त्ा खडकांचे रासा्निक नवदारण झाले असे 
महणतात.
रैविक विदारण :

कान्क आनण रासा्निक नवदारणानंशवा् जैनवक 
कारणािंी देखील खडकांचे नवदारण होत असते. तुमही अिेकदा 
नकलल्ांवर गेला असाल. नकलल्ांच्ा बुरुजांवर वाढलेली 
झाडे पानहलीत का? त्ा नठकाणी झाडांची मुळे खोलवर 
जाऊि बुरुजाचे दगड सुटे झालेले तुमही पानहले असतील. 

मुगं्ा वारूळ त्ार करतात. उदंीर, घुशी, सस े्ासंारखे 
प्राणी व इतर कृमी-कीटक जनमिीत नबळ े त्ार करतात. ्ा 
सवमा प्राण्ािंा खिक प्राणी महणतात. त्ाचं्ा खििामळु ेदखेील 
खडकाचें नवदारण घडूि ्ेते. त्ानशवा् अिकेदा खडकावंर 
शवेाळे/हररता, दगडफरूल इत्ादी विसपती वाढतात. त्ाचं्ामळुे 
दखेील खडकाचें नवदारण घडते. आकृती ३.९ पहा.

जैनवक नवदारणाच्ा प्रनरि्ा तुमही तुमच्ा पररसरात 
पानहल्ा आहेत का?

थोडे आठिू्या.
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आकृती ३.११ ः दरडी कोसळणे

आकृती ३.१२ ः भूसखलन

आकृती ३.१३ ः मातलोि

आकृती ३.१० ः रमीन खचणे
खनन (अपक्रण) :

तवदारण आतण तवसिृि झीजेप्रमाणेच खनन ही देखील 
बाह्प्रतरि्या आहे. खनन हे तवतवि कारकांमाफ्कि घडून ्येिे. 
वारा, वाहिे पाणी, तहमनदी, सागरी जल व भूजल ्यांच्या 
का्या्शमुळे खनन हरोिे.

खननाची कारके व त्यामिून ि्यार हरोणारी भूरूपे ्यांचा 
अभ्यास आपण पुढील पाठाि करणार आहरोि.

विसतृत झीर : 
खडकांचे सुटे झालेले तुकडे गुरुतवी् बलामुळे उताराच्ा 

नदशेिे खाली सरकरू लागतात आनण उताराच्ा पा्थ्ाशी 
शसथरावतात. वषामािुवषषे अशी नरि्ा घडत गेल्ािे तीव्र 
उताराच्ा पा्थ्ापाशी हे नवदाररत तुकडे साचतात. अशा 
नठकाणी  शंकरूच्ा आकाराचा नढगारा त्ार होतो. नवदारण 
प्रनरि्ेतूि सुट्ा झालेल्ा कणांची हालचाल केवळ गुरुतवी् 
बलाद्ारे होणे, ्ा प्रनरि्ेला ‘नवसतृत झीज’ असे महणतात.

नवसतृत झीज दोि प्रकारे होते. तीव्र उतारावर ती जलद 
गतीिे होते, तर मंद उतारावर ती संथ गतीिे होते.
तीव्र गतीने होणारी विसतृत झीर :

दरडी करोसळणे, भूसखलन, जमीन खचणे ्यांसारख्या 
हालचाली जलद गिीने हरोिाि. अनेकदा अशा हालचालींचे 
पररणाम खूप तवधवंसक ठरिाि. िीव्र उिार असलले््या, दमट 
हवामानाच्या प्रदेशाि अशा हालचाली हरोण्याची शक्यिा 
जासि असिे. तवदाररि पदा्ाांचा उिारावर मरोठा ्र ि्यार 
हरोिरो. अशा प्रदेशाि पाऊस पडल््यावर तवदाररि पदा्ाांमध्ये 
पाणी मुरून त्यांचे वजन वाढिे. पररणामी, असे तवदाररि पदा््श 
वेगाने उिाराच्या तदशेने सरकिाि व मरोठ्ा प्रमाणाि खाली 
करोसळिाि. उदा., पुणे तजल्ह्ािील माळीण ्ये्े झालेला 
अपघाि. तकत्येकदा पदा््श खाली सरकण्याऐवजी िे जागेवरच 
खचिाि. ्याला जमीन खचणे असे महणिाि. आकिृी ३.१० 
पहा. अशा प्रकारची तवसिृि झीज भूकंपामुळेही हरोऊ शकिे.

असे लहाि लहाि बांध त्ार होतात. ्ा नरि्ेला मातलोट 
असे महणतात. आकृती ३.१३ पहा.

मंद गतीने होणारी विसतृत झीर :
कमी उताराच्ा व सवमासाधारण कोरड्ा हवामािाच्ा 

प्रदेशात नवसतृत झीज मंद गतीिे होते. ् ात माती सरकणे ही नरि्ा 
जासत प्रमाणात होत असते. बफामाचिानदत प्रदेशाच्ा सीमावतती 
भागात उतारावर माती मंद गतीिे सरकण्ामुळे उताराला लंबरूप 
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प्रश्न	 १.	 थोडक्यात	उततरे	लिहया.
	 	 (अ)	 कयाल्क	लिदयारण	महणजे	कया्?
	 	 (आ)	 रयासया्ल्नक	 लिदयारणयाचे	 प्रमुख	 प्रकयार	 कोणते?
	 	 (इ)	 जैलिक	 लिदयारण	 कसे	 घडू्न	 ्ेते?
	 	 (ई)	 लिदयारण	 ि	 लिसततृत	 झीज	 ्यांतीि	 फरक	 स्पष्ट	

	 करया.
प्रश्न	 २.	चूक	की	बरोबर	ते	लिहया.	चुकीची	लिधया्ने	दुरुसत	करया.
	 	 (अ)	 भूकं्पयािर	हियामया्नयाचया	्पररणयाम	होत	असतो.
	 	 (आ)	आर्द्र	 हियामया्नयाच्या	 प्रदेशयात	 कयाल्क	 लिदयारण	

	 कमी	 होते.
	 	 (इ)	 शुषक	 प्रदेशयात	 कयाल्क	 लिदयारण	 मोठ्या	

	 प्रमयाणयात	 होते.
	 	 (ई)	 खडकयांचया	 चुरया	 लकंिया	 भुगया	 होणे	 महणज	े

	 लिदयारण	 हो्.
	 	 (उ)	 अ्प्पणद्र्नयात्ून	 जयांभया	 खडकयाची	 ल्नलमद्रती	 होते.
प्रश्न	 ३.	खयािीि	ओघतक्या	्पूणद्र	करया.

प्रश्न	 ४.	 ्पुढीि	िणद्र्नयािरू्न	लिदयारणयाचया	प्रकयार	ओळखया.
	 	 (अ)	 कयाही	प्रयाणी	जलम्नीत	लबळे	त्यार	करू्न	रयाहतयात.
	 	 (आ)	 खडकयातीि	िोहयािर	गंज	चढतो.
	 	 (इ)	 खडकयाच्या	 तडयांमध्े	 सयाचिेिे	 ्पयाणी	 गोठते,	

	 ्पररणयामी	 खडक	 फुटतो.
	 	 (ई)	 थंड	 प्रदेशयातीि	 ्पयाण्याच्या	 ्नळयां्नया	 तडे	 जयातयात.
	 	 (उ)	 ओसयाड	 प्रदेशयात	 ियाळू	 त्यार	 होणे.
प्रश्न	 ५.	आंतरजयाियाच्या	 मयाध्मयातू्न	 भयारतयामध्े	 घडिेिी	

भूसखि्नयाची	घट्नया	शोधया	ि	त्यालिष्ी	थोडक्यात	लिहया.

लिदयारण	प्रलरि्या

रयासया्ल्नक	 लिदयारण

भसमीकरणअ्प्पणद्र्न ख्नक	 प्रयाण्यां्नी	
लबळे	 त्यार	 करणे

***

स्वाध्वा्
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४. बाह्प्रवक्र्या भाग-२

घळई िदीची िागमोडी वळणे

नदीचे का्य्ज ि भूरूपे :

| ओहरोळ, ओढा, नाला, नदी ्यािं िुमही कसा फरक 
कराल?

| नदी महणजे का्य?

नैसतग्शकरीत्या एकतत्ि झालेला पाण्याचा ओघ 
गुरुतवाकष्शणशक्तीच्या प्रभावामुळे भूपृष्ावर उिाराच्या तदशेने 
वाहू लागिरो व सवि:चा माग्श आखि जािरो. ्याला जलप्रवाह 
महणिाि. असे अनेक जलप्रवाह एकत् ्येऊन नदीची तनतम्शिी 
हरोिे.

बाह्प्रवक्र्या :
खनन (अपक्रण) का्या्शमुळे भूपृष्ाची मुख्यि: झीज 

हरोिे, हे आपण मागील पाठाि तशकलरो. अपक्रणका्या्शिून 
ि्यार झालेला गाळ कारकांकडून वाहून नेला जािरो. कारकांची 
गिी कमी झाल््यावर त्याचे संच्यन हरोिे. ्या पद्धिीने वाहिे 
पाणी (नदी), तहमनदी, वारा, सागरी लाटा व भूजल ही 
कारके अपक्रण, वहन व संच्यनाचे का्य्श करिाि. ्या 
कारकांमुळे भूपृष्ाि सिि बदल घडून ्येिाि व नवनवीन 
भूरूपे ि्यार हरोिाि. ्यािील काही भूरूपांची मातहिी आपण 
्या पाठाि घेऊ्या.

भूप्रदेशाचा उिार, खडकाचा प्रकार, नदीिून वाहणाऱ्या 
पाण्याचे प्रमाण व वेग, प्रवाहाची लांबी, नदीिील गाळाचे 
प्रमाण इत्यादी घटकांवर नदीचे खनन, वहन व संच्यनका्य्श 
अवलंबून असिे.
नदीचे खननका्य्ज :

नदीचा उगम समुद्रसपाटीपासून खूप उंचावर हरोिरो. ्ये्े 
नदी खूप वेगाने वाहिे, त्यामुळे तिची झीज करण्याची शक्ती 
जासि असिे. नदीच्या वेगवान प्रवाहामुळे व तिच्यािील रेिी, 
दगडगरोटे ्यांमुळे िसेच तिला ्ेयऊन तमळणाऱ्या अनेक 
उपप्रवाहांमुळे नदीच्या िळाचे व काठांचे खनन हरोिे. ्यामुळे 
घळई, ‘वही’ (V) आकाराची दरी, िबिबा इत्यादी भूरूपे 
ि्यार हरोिाि.
नदीचे िहन ि संच्यनका्य्ज :

नदी डोंगराळ भागािून कमी उिाराच्या प्रदेशाि वाहि 
्येिे. पव्शिाच्या पा्यर्याशी उिाराि बदल झाल््यामुळे नदीिील 
भरड गाळाचे संच्यन ्या तठकाणी हरोिे. तत्करोणी आकाराि 
हरोणाऱ्या ्या संच्यनािून पंखाकृिी मैदाने ि्यार हरोिाि.

मंद उिारामुळे नदीचा वेग कमी हरोिरो व नदीची 
वहनक्मिा कमी झाल््यामुळे िी सं्पणे वाहू लागिे. लहानशा 
अड्ळ्ांनादेखील वळणे (नागमरोडी) घेि नदीचा प्रवाह पुढे 
जाि असिरो. नदी समुद्राजवळ परोहरोचेप्यांि तिचे पात् खूप रंुद 
हरोिे व तिचा वेग खूपच कमी हरोिरो. नदीिला गाळ तिच्या 
पात्ाि व काठावरील प्रदेशाि साठिरो. नदीिील गाळाचे 
संच्यन हरोण्यासाठी नदीची लांबी, पाण्याचे प्रमाण, नदीिील 
गाळाचे प्रमाण आतण भूपृष्ाचा व नदीचा उिार इत्यादी घटक 
आवश्यक असिाि. अशाप्रकारे गाळाचे संच्यन झाल््यामुळे 

भौगोवलक सपष्ीकरण

सांगा पाहू !
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शोधा पाहू !

पूरतट व पूरमैदाि

‘वही’ आकाराची दरी

पूरमैदाि पूरमैदाििदीचे 
पात्रपूरतट पूरतट

नत्रभुज प्रदेश
पंखाकृती मैदाि

F	करोकणच्या तकनारपट्ीवर अनेक खाड्ा आहिे, 
पण तत्भुज प्रदेश नाही, असे का?

नदीच्या नागमरोडी वळणाजवळ एखादे सररोवर असिे 
का? त्याची मातहिी तमळवा.

नदीच्या का्या्शमुळे ि्यार झालले््या काही भूरूपांची 
छा्यातचते् तदली आहेि, िी पहा. िी भूरूपे नदीच्या 
करोणत्या का्या्शमुळे ि्यार झाली असावीि, िे 
छा्यातचत्ांखालील चौकटींि तलहा.

नदीपात्ाच्या आजूबाजूस पूरिट, पूरमैदाने, िर मुखाकडील 
भागाि तत्भुज प्रदेश इत्यादी भूरूपे ि्यार हरोिाि. आकृिी 
४.१ पहा.

वशक्कांच्या मदतीने घळई, ‘वही’ आकाराची दरी, 
धबधबा, पंखाकृती मैदान, नदीचे नागमोडी िळण, पूरति, 
पूरमैदाने ि वत्भुर प्रदेश ही भूरूपे कशी त्यार होत असािीत, 
ते समरून घ्या.

ररा विचार करा.

पहा बरे रमते का ?

आकृती ४.१ : पूरति ि पूरमैदाने
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आकृती ४.२ (अ) ः वहमोढ ि त्याचे प्रकार

तहमगवहर आतण तगररशृंग

नगररशृंग

नहमगवहर

पुढील छा्यातचत्ाि तहमनदीची काही भूरूपे दाखवली 
आहेि. िी पाहून त्यांच्याखालील चौकटींि, िी भूरूपे 
करोणत्या का्या्शमुळे ि्यार झाली असावीि िे तलहा.

 अ
ंत् नहमोढ

 पाशवमा नहमोढ

 पाशवमा नहमोढ

 नहमिदीचे पात्र

 िदीप्रवाह मध् नहमोढ
 पाशवमा नहमोढ

 पाशवमा नहमोढ

वहमनदीचे का्य्ज ि भूरूपे :
ज्या प्रदेशाि िापमान गरोठणतबंदूच्या खाली असिे, 

अशा प्रदेशाि तहमसवरूपाि वृष्ी हरोिे. तहमवृष्ीमुळे 
भूपृष्ावर तहम्र  ि्यार हरोिरो. तहमाच्या प्रचंड वजनामुळे 
तहम्र भूपृष्ाच्या उिारावरून घसरू लागिरो. दाब व घष्शण 
्यामुळे ्राच्या िळाशी जतमनीलगि असलेले बफ्क तविळू 
लागिे आतण तहमनदी अतिश्य सं्पणे उिाराच्या तदशेने 
सरकू लागिे.

नदीप्रमाणेच तहमनदीदेखील खनन, वहन व संच्यनाचे 
का्य्श करि असिे.
वहमनदीचे खननका्य्ज :

वेग कमी असला, िरी बफा्शचे वसिुमान जासि 
असल््यामुळे तहमनदी आपल््या िळाचे व काठाचे खननका्य्श 
मरोठ्ा प्रमाणाि करिे. तहमनदीच्या खननका्या्शिून तहमगवहर, 
शुककूट, तगररशृंग, ‘्ूय’ (U) आकाराची दरी, लोंबिी दरी व 
मेषतशला ही भूरूपे ि्यार हरोिाि.
वहमनदीचे िहन ि संच्यनका्य्ज :

तहमनदी वाहिाना आपल््याबररोबर गाळ वाहून आणिे. 
्या गाळास तहमरोढ महणिाि. तहमरोढाचे संच्यनाच्या स्ानानुसार 
भू-तहमरोढ, पाशव्श तहमरोढ, मध्य तहमरोढ व अंत्य तहमरोढ असे 
चार प्रकार हरोिाि. आकिृी ४.२ (अ) व (ब) चे तनरीक्ण 
करा. तहमनदीच्या संच्यनका्या्शिून तहमरोढतगरी, तहमरोढकटक 
इत्यादी भूरूपे ि्यार हरोिाि.

वहमनदीच्या का्या्जमुळे वनमा्जण होणाऱ्या विविध 
भूरूपांची मावहती वशक्कांच्या मदतीने समरून घ्या.

माहीत आहे का तुमहांला ?

पहा बरे रमते का ?

तहमनदी प्रतितदवशी १ सेमी िे १ मीटरप्यांि वेगवेगळ्ा 
वेगाने पुढे सरकि असिे. ग्ीनलंडमिील ‘जाकरोबशावन् ’  
ही तहमनदी जगािील वेगवान तहमनद्ांपैकी एक असून िी 
प्रतितदवशी ४६ मीटस्श वेगाने वाहिे.
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‘्ू’ (U) आकाराची दरी

नदीचे पाणी ज्याप्रमाणे वाहिाना तदसिे, िशी 
तहमनदी वाहिाना तदसेल का?

| भारिाि तहमनदीचे का्य्श करोठे पाहा्यला तमळेल?
| करोणत्या नैसतग्शक प्रदेशाि तहमनदीचे का्य्श 

समुद्रसपाटीला पाहा्यला तमळेल?

नहमोढकटकनहमोढनगरी

लोंबती दरी

मेषनशला

आकृती ४.२ (ब) ः भू-वहमोढ

नहमिदी
भू-नहमोढ

पाशवमा व मध् नहमोढ

मध् नहमोढ

पाशवमा नहमोढ

ररा डोकके चालिा.

सांगा पाहू !
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मृदू 
खडक

कठीण 
खडक

वाऱ्ाची नदशा

भूित्र खडक

ऊनममानचनहे

आकृती ४.३ : ्यारदांग

वाऱ्याच्या का्या्शमुळे ि्यार हरोणाऱ्या भूरूपांची काही 
छा्यातचत्े पुढे तदली आहेि. िी पाहून त्या छा्यातचत्ांखालील 
चौकटींि िी भूरूपे खनन व संच्यन ्यांपैकी करोणत्या 
का्या्शिून तनमा्शण झाली असावीि, िे तलहा.

िाऱ्याच्या का्या्जमुळे वनमा्जण होणाऱ्या विविध भूरूपांची 
मावहती वशक्कांच्या मदतीने समरून घ्या.

िाऱ्याचे का्य्ज ि भूरूपे :
हवेच्या हालचालीस वारा महणिाि, हे िुमही ्यापूवगी 

तशकला आहाि. वारा हे वा्युरूप बाह्कारक आहे. वाऱ्याचे 
खनन, वहन व संच्यनका्य्श मुख्यि: वाळवंटी व कमी 
पावसाच्या क्ेत्ाि जासि प्रभावीपणे आढळिे. ्या प्रदेशाि 
कात्यक तवदारण जासि प्रमाणाि असल््याने खडकांचा भुगा व 
वाळू मरोठ्ा प्रमाणाि पसरलेली असिे. ्ये्े वाऱ्याच्या 
वहनका्या्शि अड्ळा कमी असिरो. वाऱ्याबररोबर वाळूच्या 
कणांचे वहन हरोि असिे. वाळूचे कण खूप दूरप्यांि वाहून नेले 
जािाि व ज्या तठकाणी वाऱ्याचा वेग कमी हरोिरो, अशा 
तठकाणी वाळूचे संच्यन हरोिे. अशाप्रकारे वारा खनन, वहन व 
संच्यनाचे का्य्श करिरो. 
िाऱ्याचे खननका्य्ज :

वारा आपल््याबररोबर लहान-मरोठ्ा आकाराचे वाळूचे 
कण, दगड इत्यादी पदा््श वाहून नेिरो. वाऱ्याच्या मागा्शिील 
खडकांवर हे पदा््श घासल््याने तकंवा आपटल््याने खडकांचे 
खनन घडून ्येिे. ्यािून भूछत् खडक, अपक्रण खळगे, ्यारदांग 
इत्यादी भूरूपे ि्यार हरोिाि. आकृिी ४.३ पहा.

िाऱ्याचे संच्यनका्य्ज :
वाऱ्याबररोबर वाहणारे वाळूचे कण तनरतनराळ्ा 

आकारमानाचे असिाि. ्यािील सूक्मकण खूप दूर अंिराप्यांि 
वाहून नेले जािाि व िुलनेने मरोठे व जड कण कमी अिंराप्यांि 
वाहून नेले जािाि. वाळवंटी तकंवा कमी पावसाच्या प्रदेशाि 
्या वाळूचे संच्यन हरोिे, त्यामुळे काही वतैशषट्पूण्श भूरूपांची 
तनतम्शिी हरोिे. वाळूच्या टेकड्ा, बारखाण, सैफ, ऊतम्शतचनहे, 
लरोएस मैदान इत्यादी भूरूपे वाऱ्याच्या संच्यनका्या्शिून तनमा्शण 
हरोिाि.

वालुकानगरी (बारखाण)

पहा बरे रमते का ?
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्ारदांग

Ø दखखनच्या पठारावर भूछत् खडक करोणत्या प्रदेशाि 
आढळेल?

Ø समुद्रतकनारी वाऱ्याचे का्य्श आढळिे का? त्यामुळे 
िे्े करोणिी भूरूपे ि्यार हरोि असिील?

सैफ  वाळूच्ा टेकड्ा

v	खालील आकृत्या करोणत्या भूरूपांशी संबंतिि आहिे िे 
तलहा.

v	्या आकृत्यांमध्ये खनन झालेला व अवतशष् भाग 
असल््यास रंगवा. 

हमादा



36

सागरी लािांचे का्य्ज ि भूरूप े:

सागरी कडा
सागरी कमाि

सागरी सतंभ

तरंगघनषमात मंच
सागरी गुहा

(१) सागरी लाटांच्या का्या्शमुळे ि्यार हरोणाऱ्या काही 
भूरूपांची छा्यातचत्े पुढे तदली आहेि, िी पहा व 
िी भूरूपे सागरी लाटांच्या खनन व संच्यन ्यांपैकी 
करोणत्या का्या्शमुळे ि्यार झाली असावीि, िे 
छा्यातचत्ांखालील चौकटींि तलहा.

(२) छा्यातचत्ांि दाखवलेली, सागरी लाटांपासून ि्यार 
झालेली करोणिी भूरूपे करोकणच्या तकनारपट्ीवर 
पाहा्यला तमळिाि, ्याची मातहिी आंिरजालाच्या 
साहाय्याने तमळवा.

आकृती ४.४ : सागरवकनाऱ्यािरील भूरूपे

सागरी गुहा

लािांच्या का्या्जमुळे वनमा्जण होणाऱ्या विविध भूरूपांची 
मावहती वशक्कांच्या मदतीने समरून घ्या.

सागरतकनारी प्रदेशाि सागरी लाटा खनन, वहन व 
संच्यनाचे का्य्श करिाि. वारा, भरिी-ओहरोटी ्यांमुळे 
सागरजलाची हालचाल हरोिे, त्यामुळे लाटा तकनाऱ्याकडे 
्येिाि. तकनाऱ्यावरील खडकांच्या भागाि ्या लाटांच्या 
माऱ्यामुळे खनन घडून ्येिे. पुळणीसारख्या तकनाऱ्याच्या 
मरोकळ्ा भागाि लाटांकडून संच्यन केले जािे.
सागरी लािांचे खननका्य्ज :

लाटा तकनाऱ्यावर ्येऊन फुटल््यानंिर पाणी, िसेच 
त्याबररोबर वाहून आलेले दगड, गरोटे, रेिी, वाळू इत्यादी पदा््श 
जरोराने तकनाऱ्यावर आपटिाि, त्यामुळे तकनाऱ्याची झीज 
हाेिे. सागरी लाटांच्या द्रातवक व रासा्यतनक तरि्येमुळे देखील 
तकनाऱ्याची झीज हरोिे. सागरी लाटांच्या ्या खननका्या्शिून 
िरंगघतष्शि मंच, सागरी गुहा, सागरी कडा, सागरी कमान, 
सागरी सिंभ इत्यादी भूरूपे तनमा्शण हरोिाि. आकृिी ४.४ पहा.
सागरी लािांचे संच्यनका्य्ज :

तकनाऱ्याची झीज झाल््यामुळे सुटे झालेले पदा््श 
सागरिळावर साठिाि. भरिी-ओहरोटीमुळे ्या पदा्ाांची 
तकनाऱ्याकडे व परि सागराकडे हालचाल सुरू असिे. ्यामुळे 
हे पदा््श एकमेकांवर आपटून बारीक हरोिाि. अशा पदा्ाांचे 
संच्यन लाटांचा प्रभाव कमी असलेल््या तकनारी भागाि हरोिे. 
सागरी लाटांच्या ्या संच्यनका्या्शिून पुळण, वाळूचा दांडा, 
खाजण इत्यादी भूरूपे ि्यार हरोिाि.

पहा बरे रमते का ?
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सागरी कमाि

वाळूचा दांडा

सागरी कडा

तरंगघनषमात मंच

पुळण

खाजण

वरील तचत्ािील सागरतनतम्शि भूरूपे ओळखा व नावे तलहा.
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शोधा पाहू !

नवल्नववर

भूजलाच्या का्या्शमुळे ि्यार झालले््या काही भूरूपांची 
छा्यातचत्े पुढे तदली आहेि, िी पहा. ही भूरूपे भूजलाच्या 
खनन, संच्यन ्यांपैकी करोणत्या का्या्शमुळे ि्यार झाली 
असावीि, िे त्या छा्यातचत्ांखालील चौकटींि तलहा.

अधोमुखी व ऊधवमामुखी लवणसतंभ व गुहा

Ø महाराष््ाि चुनखडकाच्या गुहा व लवणसिंभ करोठे 
आढळिाि िे शरोिा.

Ø चुनखडीच्या भूरूपांच्या प्रदेशाला ‘कासट्श’ असे का 
महणिाि?

रामूला आपल््या शेिाि तवहीर खरोदा्यची आहे, पण 
त्याला प्रशन पडला आहे, की करोणत्या ऋिूि खरोदावी, 
महणजे तवतहरीला जासि काळ पाणी तमळेल. िुमही रामूला 
का्य सुचवाल?

भूरलाचे का्य्ज ि भूरूपे :
जतमनीि मुरलेले पावसाचे पाणी सखचछद्र खडकािून 

अ्वा खडकािील भेगांमिून भूपृष्ाखाली जािे. हे पाणी 
अतछद्र खडकाच्या ्राप्यांि जाऊन िे्े साठिे. असे साठलेले 
पाणी महणजे भूजल.

खडकािील तवद्राव्य खतनजे पाण्याि तवरघळिाि व िी 
भूजलाबररोबर वाहि जािाि. हे भूजलाचे खननका्य्श हरो्य.

भूजलाचे बाषपीभवन झाल््यास तकंवा भूजलाच्या 
द्रावणक्मिेपेक्ा जासि प्रमाणाि तवद्राव्य खतनजांचा पुरवठा 
झाल््यास त्यािील तवरघळलेल््या खस्िीिील खतनजांचे संच्यन 
हरोिे.

अशाप्रकारे भूजलाचे खनन, वहन व संच्यनका्य्श हरोि 
असिे. भूजलाच्या ्या का्या्शमुळे तवल्यतववर, चुनखडीच्या 
प्रदेशािील गुहा, अिरोमुखी व ऊधव्शमुखी लवणसिंभ इत्यादी 
भूरूपे ि्यार हरोिाि.

भूरल पातळी :
भूपृष्ाखाली साचलले््या जलाच्या वरच्या पािळीला 

भूजल पािळी असे महणिाि. ऋिुमान, खडकांची 
सखचछद्रिा, पज्शन्यप्रमाण इत्यादी घटकांनुसार भूजल 
पािळीि बदल हरोिरो. पावसाळ्ाि भूजल पािळी 
भूपृष्ाजवळ असिे, िर उनहाळ्ाि िी खरोल असिे.

ररा विचार करा.

पहा बरे रमते का ?

खालील रेखावचत्ातील भरूलवनवम्जत भूरूपांना नािे द्ा.
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प्रश्न	 १.	 पुढीलपैकी	योगय	विधा्न	ओळखू्न	वलहा.
	 	 (अ)	 तापमा्नकक्षेची	िाऱयाचया	कायायाला	मदत	होतषेषे.
	 	 (आ)	 िाळिंटी	 प्रदषेशात	 ्नदीचषे	 कायया	 इतर	कारकांपषेक्ा	

प्रभािी	असतषे.
	 	 (इ)	 भूजलाचषे	 कायया	 मृदू	 खडकांचया	 प्रदषेशात	 जासत	

होतषे.
	 	 (ई)	 िाऱयाचषे	 काययाक्षेत्र	 ्नदी,	 वहम्नदी,	 सागरी	 लाटा	

यांप्रमाणषे	मयायावदत	्नसू्न	चौफेर	असतषे.
प्रश्न	 २.	 पढुीलपकैी	अयोगय	विधा्नषे	ओळखू्न	दरुुसत	करू्न	वलहा.
	 	 (अ)	 वहम्नदीचया	पृष्ठभागािरील	बफ्फ	तळभागािरील	

बफायापषेक्ा	जासत	गती्नषे	पुढषे	जात	असतो.
	 	 (आ)	 मंद	उतार,	मंदािलषेली	गती	ि	िाहू्न	आणलषेला	

गाळ	यांमुळषे	्नदीचषे	संचय्नकायया	घडू्न	यषेतषे.
	 	 (इ)	 ्नदी,	वहम्नदीपषेक्ा	जासत	िषेगा्नषे	िाहतषे.
	 	 (ई)	 वहम्नदीची	 गती	 मधयभागी	 कमी,	 तर	 दोनही	

काठांिर	जासत	असतषे.
प्रश्न	 ३.	चुकीची	जोडी	ओळखा.
	 	 (अ)	 संचय्न	-	‘V’	आकाराची	दरी.
	 	 (आ)	 िह्न	-	ऊवमयावचनहषे.
	 	 (इ)	 ख्न्न	-	भूछत्र	खडक.
प्रश्न	 ४.	खालील	आकृतयांमधील	भूरूपषे	कोणती,	तषे	वलहा.

प्रश्न	 ५.	खाली	वदलषेलया	भूरूपांचषे	कारका्ंनुसार	िगगीकरण	करू्न
	 	 पुढील	तक्ा	पणूया	करा.
	 	 	(धबधबा,	वत्रभुज	प्रदषेश,	वहमगवहर,	वगररशृंग,	बारखाण,	

वहमोढ,	कुंभगताया,	भूछत्र	खडक,	विलयवििर,	खाजण,	
पुळण,	लिणसतंभ)

्नदी िारा वहम्नदी सागरी	लाटा भूजल

प्रश्न	 ६.	 पुढील	प्रश्नाचंी	थोडकयात	उततरषे	वलहा.
							 	 (अ)	 ्नदीचया	 ख्न्नकायायामुळषे	 व्नमायाण	 होणारी	 भूरूपषे	

कोणती?
	 	 (आ)	 लिणसतंभाची	व्नवमयाती	कोणतया	कारकामुळषे	होतषे	

ि	कोठषे	होतषे?
	 	 (इ)	 सागरी	जलाचया	संचय्नकायायामुळषे	व्नमायाण	होणारी	

भूरूपषे	कोणती?
	 	 (ई)			वहमाषेढाचषे	प्रकार	कोणतषे?
उपक्रम ः
(१)	 ्नदीकाठी	वकंिा	समुद्रवक्नाऱयािर	जाऊ्न	ख्न्न,	िह्न	ि	

संचय्न	या	कायाांचषे	प्रतयक्	व्नरीक्ण	करा.
(२)	 ितयामा्नपत्रषे,	 मावसकांमधयषे	 भूरूपांची	 वचत्रषे	 असतात,	 ती	

गोळा	करा	ि	कोलाज	तयार	करा.

स्वाध्वा्

जरवा व्चवार करवा.
िारा,	्नदी	ि	वहम्नदी	यांचयापैकी	कोणतया	कारकाची	गवतजनय	ऊजाया	अवधक	असषेल?
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पुढे तदलेल््या तचत्ाचंे तनरीक्ण करा. प्रत्येक तचत्ाचे वण्शन करणारे एक वाक्य तदलेले आहे. िुमही ्या तचत्ाचे आणखी काही 
वाक्यांि वण्शन करा. प्रशनांतवष्यी चचा्श करा.

| तहवाळ्ाि गविाची पािी सकाळी अशा प्रकारची 
तदसिाि. 

	 	 	 	 	 	 	 	
गिताच्या पातींिरील हे पाणी कोठून आले असेल?

| काशमीर ्ये्े तहवाळ्ाि सव्शत् तहम आढळिे.

	

	आपल्या पररसरात असे वहम का आढळत नाही?

      

| आपल््याकडे सािारणपणे जून िे सपटेंबर ्या काळाि 
पाऊस पडिरो.

		 	 	 	 	 	 	
पािसाचे थेंब कसे त्यार होत असतील?

५. िृष्ी

सांगा पाहू !
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| लंडनमध्ये तहवाळ्ाि दुपारप्यांि असे िुके आढळिे.

 आपल्याकडे वहिाळ्ात असे धुकके दुपारप्ययंत का पडत नाही?

      

| काही वेळा गारा पडून शेिािील तपके उद् धवसि हरोिाि.

 गारा नेहमी का पडत नाहीत ?

पृरवीचा ७०.८% भाग जल्युक्त आहे. पृरवीवरील ्या जलसाठ्ाचे तविरण 
असमान आहे. काही तठकाणी जलसाठे म्या्शतदि आहेि, िर काही तठकाणी िे 
मुबलक आहेि. वरील तचत्ांि व आकिृी ५.१ मध्ये दाखवल््याप्रमाणे तवतवि प्रकारचे 
जलातवषकार आपण अनुभवि असिरो. वािावरणािील बाषपामुळे हे अातवषकार घडि 
असिाि.

हवामानाि हरोणाऱ्या बदलानुसार पुढील अातवषकार आढळिाि. तहवाळ्ाि 
सकाळी दव पडिे. जासि उंचीवरील प्रदेशांि तहम पडिे, िसेच करोठे करोठे पाऊस 
पडिरो. काही प्रदेशांि दाट िुके पडि असिे, िर काही प्रदेशांि अचानक गारा पडून 
तपकांचे नुकसान हरोिे.
िृष्ी ः

ढगािून जतमनीकडे द्रवरूपाि तकंवा घनरूपाि पाण्याचा वषा्शव हरोिरो. तहम, गारा, 
पाऊस (पज्शन्य) ही वृष्ीची प्रमुख रूपे आहेि. अाकृिी ५.१ मिील छा्यातचत्े पहा.

आकृती ५.१ ः  िृष्ीची रूपे

भौगोवलक सपष्ीकरण
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आकृती ५.२ ः वहमिरा्जि

वहम ः
वािावरणािील हवेचे िापमान जेवहा गरोठणतबंदूखाली 

जािे,  िेवहा हवेिील बाषपाचे ्ेट तहमकणांि रूपांिर हरोिे. 
्या तरि्येस संप्लवन महणिाि. ्या तरि्येि वा्युरूपािील 
बाषप घनरूपाि रूपांिररि हरोिे. अशा घनरूपािील वृष्ीला 
तहमवृष्ी महणिाि. उच्च अक्वृतिी्य प्रदेशाि व समशीिरोषण 
प्रदेशाि समुद्रसपाटीप्यांि तहमवृष्ी हरोिे, िर उषण कतटबंिाि 
सुमारे ५००० मी पेक्ा जासि उंचीवर तहमवृष्ी हाेिे.

तहम घनसवरूपाि असल््याने िे पाण्याप्रमाणे वाहून जाि 
नाही. त्याचे ्रावर ्र साचिाि. तहम मरोठ्ा प्रमाणावर 
साचल््यामुळे अनेक वेळा त्या प्रदेशािील वाहिूक व 
संदेशवहन सेवा करोलमडून पडिे. तहमप्रदेशाि लरोकांना 
तहमदाह हरोण्यापासून सिि काळजी घ्यावी लागिे. तहम 
तविळल््यावर त्यापासून ्या प्रदेशाला पाणी तमळिे. गारा ः

भूपृष्ावर जासि उषणिा असिाना ऊधव्शगामी हवेचा 
प्रवाह जाेराि वाहिरो. ्या ऊधव्शगामी प्रवाहामुळे हवेचे 
िापमान कमी हरोऊन हवेिील बाषपाचे सांद्रीभवन घडून 
्येिे. त्यापासून गडद रंगाचे ढग ि्यार हरोिाि. भूपृष्ाकडनू 
्येणाऱ्या हवेच्या ऊधव्शगामी प्रवाहामुळे जलकण उंचावर 
जािाि. त्या तठकाणी जलकणांचे घनीभवन हरोऊन गारांची 
तनतम्शिी हरोिे.

गारा जड असल््याने त्या भूपृष्ाकडे ्येऊ लागिाि; 
परंिु हवेच्या जरोरदार ऊधव्शगामी प्रवाहामुळे त्या पुनहा वर 
नेल््या जािाि. िे्े गारांवर तहमाचे नवीन ्र साचिाि. 
असे अनेकवेळा घडिे, त्यामुळे गारा आकाराने मरोठ्ा हरोि 
असिाना त्यांच्यामध्ेय अनेक समकेंद्री ्र ि्यार हरोिाि. ्या 
मरोठ्ा झालेल््या गारा गुरुतवाकष्शणामुळे वेगाने जतमनीवर 
्येिाि. गारांच्या ्या वृष्ीला आपण गारपीट महणिरो. 
गारतपटीमुळे अनेकदा तपकांचे अिरोनाि नुकसान हरोिे, 
िसेच जीतवि व तवतिहानी हरोिे.

ररा विचार करा.

माहीत आहे का तुमहांला ?

तहम व बफ्क ्यांि फरक असिरो. उच्च अक्वृतिी्य 
व अतिउंचीवरील प्रदेशाि जे्े िापमान ०° से. पेक्ा 
कमी आढळिे, िे्े तहमवषा्शवाच्या सवरूपाि वृष्ी 
हरोिे. तहम भुसभुशीि व अपारदश्शक असिे. ्या 
तहमाचे ्रावर ्र साचिाि. वरील ्रांच्या दाबामुळे 
तहमाचे खालचे ्र एकसंि, भरीव व पारदश्शक 
बनिाि. अशा रीिीने ि्यार झालेल््या भरीव, पारदश्शक 
तहमास बफ्क महणिाि. 

िापमान गरोठणतबंदूपेक्ा कमी झाल््यास 
जलाश्यावर बफा्शचा ्र ि्यार हरोिरो. असा बफ्क 

गोठलेला रलाश्य ि वहमाचछावदत पि्जतरांग

जलाश्याच्या पृष्भागावर िरंगिरो. ्या बफा्शचा 
तहमवृष्ीशी ्ेट संबंि नसिरो.

पावसापासून संरक्ण हरोण्यासाठी आपण रेनकरोट 
तकंवा छत्ी वापरिरो. गारतपटीपासून संरक्ण हरोण्यासाठी 
िुमही का्य कराल?
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भारि, आतरिका, आगे््य आतश्याच्या काही भागांि 
उनहाळ्ाि गारा पडिाि. तवषुववृतताावर वािावरणािील 
उषणिेमुळे गारा पडि नाहीि, िर शीि कतटबंिाि ऊधव्शगामी 
प्रवाह नसल््याने गारा पडि नाहीि.

चला पाऊस पाडू्या !
सावहत्य ः िािूचे झाकण असलेली काचेची बरणी, खखळा, 

हािाेडी, गरम पाणी, बफा्शचे खडे, मूठभर खडेमीठ.

Ü िािूचे झाकण असलेली काचेची बरणी घ्या.

Ü ्या बरणीचे झाकण बाजूला काढा.

Ü ्या झाकणाला वरच्या बाजूस खखळा व हािरोडीच्या 
साहाय्याने टरोचे पाडा. (टरोचे पाडिाना झाकणाला तछद्र 
पडणार नाही ्याची काळजी घ्या.)

Ü बरणीि  १
३   भागाप्यांि वाफाळलेले पाणी (उकळलेले 

नकरो) भरा.

Ü आिा काचेच्या बरणीवर टरोचे पाडलेले झाकण घट् 
बसवा. बरणीिील पाण्याची वाफ बाहेर पडणार नाही 
्याची दक्िा घ्या.

Ü बरणीच्या झाकणावर बफा्शचे िुकडे, मूठभर खडेमीठ व 
्रोडेसे पाणी टाका.
बरणीचे वनरीक्ण करा. पाऊस अनुभिा !

(सूचना- ्ाऊस अनुभत्ण्ास शकमान १०-१५ शमशनटांचा 
काळ लागू िकेल, हपे लक्षात ठपेत्ा.)

आकृती ५.३ ः पािसाचा प्र्योग करणारी मुले

बरणीिील गरम पाण्याची वाफ हलकी असल््याने 
ऊधव्शगामी तदशेने जािे. बरणीला िािूचे झाकण घट् ट 
बसवल््याने पाण्याची वाफ बरणीच्या बाहेर जाि नाही. 
बरणीच्या झाकणावर बफ्क ठेवल््यामुळे पाण्याच्या वाफेचे 
सांद्रीभवन हरोिे. पररणामी, वाफेिून ि्यार झालेले जलकण 
झाकणाच्या आिील बाजूस जमा हरोिाि. िािूच्या झाकणावर 
केलेल््या टरोच्यांमुळे हे जलकण िे्े एकत् ्येऊन ्ेंबांच्या 
रूपाि खाली पडिाि. पज्शन्यवृष्ीच्या वेळी अशा प्रकारची 
तरि्या वािावरणाि मरोठ्ा प्रमाणावर घडिे.

पाऊस (पर्जन्य) ः
आपल््याला पाणी मुख्यिः पावसाच्या सवरूपाि 

उपलबि हरोिे. बाषप्युक्त हवा उंच गेल््यावर ्या हवेचे िापमान 
कमी हरोिे. हवेिील बाषपाचे सांद्रीभवन हरोिे, त्यामुळे ि्यार 
झालेले जलकण व हवेिील िूतलकण एकत् ्येऊन ढग ि्यार 
हरोिाि. ढगांमिील जलकण आकाराने मरोठे हरोऊ लागिाि. हे 
मरोठे जलकण हवेि िरंगू न शकल््याने जलकणांची पावसाच्या 
सवरूपाि वृष्ी हरोिे. पावसाचे प्रामुख्याने िीन प्रकार केले 
जािाि.

अारोह वकंिा अवभसरण पाऊस ः तवषुववृतिी्य 
प्रदेशाि सू्या्शच्या उषणिेमुळे भूपृष् िापिे व त्यालगिची हवा 
िापिे. हवा िापल््याने प्रसरण पावून हलकी हरोिे व िी वर 
जाऊ लागिे. उंच गेल््यावर ही हवा ्ंड हरोिे. ्ंड हवेची 
बाषपिारणक्मिा कमी असिे, त्यामुळे हवेिील बाषपाचे 
सांद्रीभवन हरोऊन जलकण बनिाि व त्यापासून पाऊस पडिरो. 

तवषुववृतिी्य प्रदेशाि असा पाऊस 
बहुिा दरररोज दुपारनंिर पडिरो. 
अशा प्रकारच्या पावसाि तवजांचा 
कडकडाट व ढगांचा गडगडाट 
हरोिरो. आतरिकेिील कांगरो नदीचे 
खरोरे व द. अमेररकेिील अॅमेझॉन 
नदीखरोऱ्याच्या तवषुववृतिी्य 
भागामध्ये आररोह प्रकारचा पाऊस 
पडिरो. ्या प्रकारच्या पावसाचा 
प्रदेश पृरवीवर खूपच म्या्शतदि आहे.

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.
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आकृती ५.४ ः  आरोह पाऊस

आकृती ५.५ (अ) ः  प्रवतरोध पाऊस

आकृती ५.५ (ब) ः  महाराष्ट्ाच्या भूप्रदेशाचा आडिा छेद ि पर्जन्यससथती

प्रवतराेध पाऊस ः समुद्रावरून तकंवा मरोठ्ा 
जलाश्यावरून ्येणारे वारे बाषप्युक्त असिाि. त्यांच्या 
मागा्शि ्येणाऱ्या उंच पव्शिरांगांमुळे िे अडवले जािाि. 
पव्शिाला अनुसरून िे ऊधव्शतदशेने जाऊ लागिाि. पररणामी 

आकृिी ५.५ (ब) मिील महाराष््ाच्या भूप्रदेशाच्या 
आडव्या छेदाचे तनरीक्ण करा व खालील प्रशनांची उतिरे द्ा.
| महाराष््ाि करोणत्या प्रकारचा पाऊस पडिरो?
| महाराष््ािील पज्शन्यछा्ेयचा प्रदशे करोणत्या भागाि ्यईेल?
| आकृिीचा तवचार करिा िुमच्या तजल्ह्ािील 

पज्शन्यमानाबाबि अंदाज करा व चचा्श करा.

हवेचे िापमान कमी हरोिे व त्यािील बाषपाचे सांद्रीभवन हरोऊन 
पाऊस पडिरो. पव्शिरांगांच्या अड्ळ्ांमुळे प्रतिररोि प्रकारचा 
पाऊस पडिरो. पव्शिाच्या वाऱ्याकडील बाजूवर जासि प्रमाणाि 
पाऊस पडिरो. पव्शि ओलांडल््यावर वाऱ्यािील बाषपाचे 
प्रमाण कमी हरोिे, िसेच हवेची बाषपिारणक्मिा वाढिे. 
वाऱ्याच्या तवरुद् ि तदशेकडील पव्शिाच्या बाजूस पावसाचे 
प्रमाण कमी हरोि जािे, त्यामुळे हा प्रदेश पज्शन्यछा्ेयचा प्रदेश 
महणून ओळखला जािरो. आकिृी ५.५ (अ) व (ब) पहा.

भारिी्य उपखंडाचा तवचार करिा मरोसमी पावसाचा 
पररणाम मरोठा असिरो, ्यातवष्यी आपण मागील इ्यतिांमध्ेय 
तशकलरो आहरोि. ्या वाऱ्यांपासून भारिाि पडणारा पाऊस हा 
प्रतिररोि प्रकारचा आहे.

सांगा पाहू !

ररा विचार करा.

हवेच्या अतभसरण तरि्येमुळे तवषुववृतिी्य भूभागाि 
बहुिा दुपारनंिर पाऊस पडिरो; परंिु िे्ील समुद्रावर  
अतभसरण पाऊस दुपारी का पडि नाही ?
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आकृती ५.७ ः  जागततक पज्जन्य तितरण

पडणारा आवर्त पाऊस मरा्तदिर क्षेत्ावर पडरो व रो वािळी 
सवरूपाचा असरो.

प्रदररोध प्रकारचा पर्तनर रगार सवाांर रासर भागांर 
पडरो. आरोह पर्तनर हा प्रािषेदिक सवरूपाचा पर्तनर आहषे. 
दवषुववृतरीर भागार पडणाऱरा आरोह पर्तनरामधरषे बरीच 
दिश्चररा असरषे. तरामािािषे प्रदररोध व आवर्त पर्तनरार 
दिश्चररा कमी असरषे, तरामुळषे रा प्रकारचरा पर्तनरक्षेत्ांिा 
काही वषेळषेस अदरवृष्ी, पूर, रर काही वषेळा अवष्तणासारखरा 
आपतरींिा रोंड द्ावषे लागरषे.

आकृरी ५.७ मधरषे दिलषेला रागदरक पर्तनर दवररणाचा 
िकािा काळरीपूव्तक अभरासा व खालील प्र्िांची उतररषे 
द्ा.

Ø कोणतरा प्रिषेिार पावसाचषे प्रमाण रासर आहषे?

Ø भाररीर ि् वीपकलपाचरा मधरभागार पाऊस कमी 
असणराचषे कारण सांगा.

Ø दवषुववृतरारवळ असूििषेखील मधर आदरिका खंडाचरा 
पश्चम दकिाऱरापषेक्ा पूव्तभागार पाऊस कमी असणराचषे 
कारण कार असषेल?

Ø रुरोप खंडाचरा पश्चम भागार होणाऱरा रासर पावसाचषे 

आित्ज पाऊस ः आवर्त महणरषे एखाद्ा दिकाणी हवषेचा 
िाब अासपासचरा प्रिषेिापषेक्ा कमी होऊि तरारूि हवषेची 
दवदिष् रचिा ररार होरषे. रा रचिषेस आवर्त असषे संबोधरार. 
आवरा्तचरा केंद्रभागाकडषे आसपासचरा प्रिषेिारिू हवा चक्ाकार 
पि् धरीिषे रषेऊ लागरषे व केंद्रभागारील हवा वर राऊ लागरषे.  ही 
हवा उंच गषेलरावर दरचषे रापमाि कमी होऊि हवषेरील बाषपाचषे 
सांद्रीभवि होरषे व पाऊस पडरो.

आवर्त जरा प्रिषेिावरूि रारार रषेथषे पाऊस पडरो. 
आवर्त पाऊस समिीरोषण कदिबंधार रासर प्रमाणार पडरो. 
तराचषे क्षेत्िषेखील दवसरीण्त असरषे. तरामािािषे उषण कदिबंधार 

आकृती ५.६ ः  आित्ज पाऊस

नकाशाशी मैत्ी
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३० सेमी उंचीचा सपाट चौ्रा बांिून त्यावर ठेविाि, 
त्यामुळे पावसाचे पाणी करोणिीही बािा न ्येिा जमा करिा 
्येिे. आकृिी ५.८ पहा. 

आकृती ५.८ ः  पर्जन्यमापक

नरसाळे

बाटली

३० सेमी.

मरोजपात्

चबिुरा

५०

४५

४०

३५

३०

२५

२०

१५

१०

०५

००

वममी.

प्रमाण पूववेकडे कशामुळे कमी हरोि असेल?

Ø आॅसट्ेतल्या खंडाि केवळ पूव्श तकनारपट् टीला पावसाचे 
प्रमाण कशामुळे जासि असेल?

पाऊस मरोजण्यासाठी जे उपकरण वापरिाि, 
त्यास पज्शन्यमापक असे महणिाि. आकिृी ५.८ पहा. 
पज्शन्यमापकासाठी वापरलेले नरसाळे तवतशष् व्यासाचे 
असिे. ्या नरसाळ्ावर पडलेल््या पावसाचे पाणी 
पज्शन्यमापकाि बसवलेल््या बाटलीि जमा हरोिे. हे जमा 
झालेले पाणी मरोजपात्ाच्या साहाय्याने मरोजले जािे. जासि 
पावसाच्या प्रदेशाि पज्शन्याची दर िीन िासांनी नोंद घेिली 
जािे. ्या मरोजपात्ावर तमतलमीटरच्या खुणा केलेल््या असिाि. 
पाऊस मरोजण्यासाठी पज्शन्यमापक उघड्ा जतमनीवर  

पर्जन्यमापक ः

धुकके, दि आवण दवहिर ः
वािावरणािील बाषपाचे सांद्रीभवन अ्वा घनीभवन 

जेवहा भूपृष्ालगि हरोिे, िेवहा िुके, दव आतण दतहवर 
पाहा्यला तमळिे. 

भूपृष्ालगिच्या हवेच्या ्रांचे िापमान कमी हरोिे. 
िापमान कमी झाल््यावर भूपृष्ालगिच्या हवेिील बाषपाचे 
सांद्रीभवन हरोिे. ्या तरि्ेयि बाषपाचे सूक्म जलकणांि रूपांिर 
हरोऊन हे जलकण वािावरणाि िरंगिाि. ्या िरंगत्या 
जलकणांची हवेिील घनिा वाढल््यावर िुके ि्यार हरोिे.

भूपृष्ावरील बाषप्ुयक्त हवेचा संपक्क अति्ंड वसिूंशी 
आल््यास हवेिील बाषपाचे सांद्रीभवन हरोिे. बाषपाचे 
सूक्म जलतबंदूंि रूपांिर हरोिे. असे जलतबंदू ्ंड वसिूंच्या 
पृष्भागावर तचकटिाि. ्यालाच दवतबंदू महणिाि.

हवेचे िापमान ०° से. पेक्ा कमी झाल््यास वसिूंच्या 
पृष्भागावर तचकटलेले दवतबंदू गरोठिाि. ्या गरोठलेल््या 
दवतबंदूंना दतहवर असे महणिाि. तहवाळ्ाि दव व दतहवराची 
तनतम्शिी मरोठ्ा प्रमाणावर हरोिे.

िृष्ीचे पररणाम : पृरवीवर उपलबि हरोणाऱ्या जलाचा 
मुख्य स्रोि वृष्ी आहे. अतिवृष्ी जशी हातनकारक आहे, 
िशीच कमी वृष्ीदेखील हातनकारक असिे. अतिवृष्ीमुळे 

ररा विचार करा.

हे नेहमी लक्ात ठिेा.

माहीत आहे का तुमहांला ?

जासि पावसाचे प्रदेश उषण कतटबिंािच मरोठ्ा 
प्रमाणावर का आहेि? 

(१) १ वममी पाऊस महणरे वकती पाणी?
जतमनीवर पडणाऱ्या १ तममी पावसाच्या पाण्याचा 

्र, ज्याचे पाणी वाहून जाऊ न देिा, जतमनीि मुरू न 
देिा व बाषपीभवनही हरोऊ न देिा साठवले िर तकिी पाणी 
जमा हरोईल हे पुढील उदाहरणावरून समजून घेऊ. उदा., 
१ चौतकमी के्त्ावर जर असा १ तममी पाऊस पडला, िर 
त्यापासून १० लाख लीटर पाणी उपलबि हरोिे.
(२) वहमिरा्जि कसा मोरतात?

तहमवषा्शवदेखील पज्शन्यमापकाच्या साहाय्याने 
मरोजिा ्येिरो. त्यासाठी तहमकणांनी भरलेले भांडे तहमकण 
तविळण्यापुरिे काळजीपूव्शक गरम करिाि. त्यापासून 
तमळालेले पाणी मरोजावे लागिे. १२० तममीचा बफा्शचा 
्र हा १० तममी पज्शन्यासम असिरो.

वािावरणािील बाषपाचे प्रमाण, हवेचा दाब आतण 
िापमान हे घटक प्रदेशािील पावसाच्या प्रमाणावर पररणाम 
करिाि. प्रदेशाची भूरचना व अक्वृतिी्य स्ान ्यांचाही 
पररणाम पावसावर हरोि असिरो.
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प्रशन १.  पुढील वण्शनावरून वृष्ीची रूपे ओळखा.
  (अ) हा िुमही वापरि असलेल््या पाण्याचा मूळ स्रोि 

 आहे. किी मुसळिार, िर किी संिििार पडिरो. 
 भारिािील बहुिेक शेिी ्याच्यावरच अवलंबून 
 असिे.

     

  (आ) पाण्याचे सूक्मकण वािावरणाि िरंगि असल््याचा 
 अनुभव ्येिरो. ्यामुळे लंडनमध्ये तहवाळ्ाि 
 दुपारप्यांि सू्य्शदश्शन हरोि नाही. अशी खस्िी 
 सहसा सकाळी  तकंवा सा्यंकाळनंिर अनुभवास 
 ्येिे.

   

  (इ) तवषुववृतिावर अशी वृष्ी किीही हरोि नाही. घन 
 सवरूपाि हरोणाऱ्या ्या वृष्ीमुळे शिेािील तपकांच े
 अिरोनाि नुकसान हरोिे. 

   

दतहवर तपकांना मारक ठरिे, िसेच रसत्यावर पसरल््यास 
अपघाि हरोण्याची शक्यिा असिे. दव आतण िुक्याने ररोगराई 
पसरून शेिीिील काही तपकांचे नुकसान हरोिे, िर काही 
तपकांसाठी दव उप्ुयक्त ठरिे.

आमल पाऊस : औद्रोतगक क्ेत्ािील प्रदूषणामुळे 
हवेि तवतवि वा्ूय तमसळले जािाि. ्या वा्ंूयची हवेिील 
बाषपाशी रासा्यतनक तरि्या हरोऊन वेगवेगळी आमले ि्यार 
हरोिाि. उदा., ना्यतट्क आमल, सल्फ्युररक आमल इत्यादी. 
पावसाच्या पाण्याि तवरघळलेली आमले पावसासरोबि खाली 
पडिाि. ्या आमलासह पडणाऱ्या पावसास आमल पज्शन्य 
महणिाि. असा पाऊस सव्श सजीव व तनजगीव ्यांच्यासाठी 
हातनकारक असिरो.

(ओला दुषकाळ) महापूर ्येिाि, त्यामुळे जीतवि व तवतिहानी 
हरोिे. पाऊस पडला नाही, िर अवष्शण (करोरडा दुषकाळ) 
खस्िी उतपन्न हरोिे, त्यामुळे अन्निान्याची कमिरिा 
तनमा्शण हरोिे. अन्निान्य आ्याि करावे लागिे. शेिकऱ्यांची 
पररखस्िी हलाखीची हरोिे. देशाच्या अ््शव्यवस्ेवर िाण 
पडिरो.

भारिासारख्या कतृषप्रिान देशाची अ््शव्यवस्ा शेिीवर 
अवलंबून असिे. भारिािील शिेी, मरोठ्ा प्रमाणावर मरोसमी 
पावसावर अवलंबून आहे, त्यामुळे भारिाि हरोणारा पाऊस 
संपणू्श देशासाठी महत्वाचा ठरिरो. ्यरोग्य वेळी ्यरोग्य प्रमाणाि 
पडणारा पाऊस शेिीचे उतपन्न वाढविरो, िर अवकाळी पाऊस 
शेिीचे नुकसान करिरो. भारिािील पाऊस बराचसा अतनखशचि 
सवरूपाचा आहे.

अतिश्य दाट िुक्यामुळे दृश्यमानिा कमी हरोिे. रसिे, 
लरोहमाग्श, जलमाग्श व हवाईमाग्श ्यांवर ्याचा तवपरीि पररणाम 
हरोिरो. अनेक वेळा अपघाि हरोण्याची पररखस्िी तनमा्शण हरोिे.  
गाड्ा, तवमाने इत्यादी वाहिूक सेवा रद् द कराव्या लागिाि. 

  (ई) भपूषृ्ावर शभु् कापसासारख े ्र साचिाि. 
 तहवाळ्ाि जममू-काशमीरच्या राजिानीच े
 तठकाण बदलावे लागिे. महाराष््ाि अशी वषृ्ी 
 हरोि नाही.

   

प्रशन २. पुढील आकिृी पहा व पावसाचा प्रकार अचूक ओळखा. 
असा पाऊस करोणत्या प्रदेशाि पडिरो िे तलहा.

आकृिी (अ)

सिाध्या्य

पहा बरे रमते का ?

आमल पज्शन्याच्या हरोणाऱ्या दुषपररणामांची मातहिी 
तमळवा.
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आकृती (क)

आकृती (ब)

DeeJelee&Ûee ceeie&

प्रश्न ३. वरील आकृतींचे न्नरीक्षण करू्न पुढील प्रश्ननांची उततरे 
नलहन.

  (अ) आकृती (ब) मध्े डोंगरनच्न कोणत्न बनजूस 
 जनसत पनऊस पडत आहे?

  (आ) आकृती (ब) मधील पज्जन्छन्ेचन प्रदेश 
 छन्नांनकत करू्न त्नस ्ननव द्न.

  (इ) (अ) व (क) आकृतींतील फरक कोणतन?
  (ई) वनदळी वनरे व पूर ही पररससथिती कोणकोणत्न 

 पनवसनशी सांबांांनधत आहे?

  (उ) नसांगनपूरलन ्नांपैकी कोणत्न प्रकनरचन पनऊस 
 पडत असनवन?

प्रश्न ४. वेगळन घटक ओळखन.
  (अ) प्रनतरोध पनऊस, आमल पनऊस, आवत्ज पनऊस, 

 अनिसरण पनऊस.
  (आ) नहमवरन्जव, पनऊस, गनरपीट, दवनबांदू.
  (इ) तनपमनपक, पज्जन्मनपक, वनतनदशनदश्जक, 

 मोजपनत्र.
प्रश्न ५. थिोडक्नत उततरे नलहन.
  (अ) पृथवीवर कोणकोणत्न सवरूपनत वृष्ी होते?
  (आ) पज्जन्छन्ेच्न प्रदेशनत पनवसनचे प्रमनण कस े

 असते?
  (इ) कोणत्न प्रकनरचन पनऊस जगनत सवन्जनधक िनगनांत 

 पडतो? कन?
  (ई) िूपृष्नलगतच्न वनतनवरणनत सनांद्ीिव्न झनल्नस 

 कोणकोणते जलननवषकनर नदसू्न ्ेतनत?
  (उ) पज्जन्मनप्न करतन्नन कोणती कनळजी घ्नवी?
प्रश्न ६. फरक सपष् करन.
  (अ) दव आनण दनहवर.
  (आ) नहम आनण गनरन.

उपक्रम :
तुमच्न शनळेतील पज्जन्मनपक वनपरू्न पनवसनळ्नतील एकन 
आठवड्नत तुमच्न पररसरनत पडणनऱ्न पनवसनची सलग ्नोंद 
घ्न. नमळनलेल्न आकडेवनरीच्न आधनरे पनवसनचे प्रमनण 
दनखवणनरन सतांिनलेख सांगणकनच्न आधनरे त्नर करन.

***

जगातील अततपावसाच्ा प्रदेशाचे पज्जन्मापकासह छा्ातचत्र



50

l जगािील सवाांि मरोठा जलसाठा करोणिा?
l सागरजल खारट का असिे?

मागील इ्यतिांमध्ये आपण सागरासंदभा्शि भरिी-
ओहरोटी, प्रवाह ्यांचा अभ्यास केलेला आहे. ्या प्रकरणाि 
आपण सागरजलाच्या काही प्रमुख गुणिमाांचा तवचार करणार 
आहरोि.
तापमान :

| जतमनीच्या व सागराच्या िापमानांि का्य फरक असिरो?

| तवषुववृतिापासून धु्वी्य प्रदेशाकडे सागरजलाच्या 
िापमानाि करोणिा फरक पडि असेल?

सागरजलाचे िापमान वेगवेगळ्ा अक्वृतिी्य भागाि, 
िसेच वेगवेगळ्ा ऋिंूमध्ये खरोलीनुसार कसे बदलिे िे 
आकृिी ६.१ मध्ये दाखवले आहे. ्या आकृिीचे तनरीक्ण करा 
व त्याखालील प्रशनांची उतिरे द्ा.

| उषण कतटबंिािील सागरजलाचे कमाल िापमान तकिी 
आहे? हे िापमान ५०० मी खरोलीवर तकिी झाले?

| मध्य अक्वृतिी्य प्रदेशािील सागरजलाचे िापमान 
समुद्रसपाटीजवळ तकिी आहे?

| हे िापमान १५०० मीटर खरोलीवर तकिी झालेल े
आढळिे?

| उच्च अक्वृतिी्य प्रदेशाचा िापमान आलेख का्य 
सांगिरो? खरोलीनुसार त्याचे िापमान ५००, १००० व 
१५०० मीटरवर तकिी आहे?

| तकिी खरोलीनंिर सागरजलाचे िापमान सव्शत् खस्र 
राहिे?

आकृती ६.१ ः खोली ि सागररल तापमान

िापमान (सेंतटगे्डमध्य)े

मध
्य 

अक्
वृत

ि

उच्च
 अ

क्व
ृति

स्ा्यी जलिाप उिार

उषण कतटबंंि

ख
रोल

ी (
मी

टर
मध

्ये)

५°००० ०°

५००

१०००

१५००

२०००

१०° १५° २०°

६. सागररलाचे गुणधम्ज

िापमान हा सागरजलाचा महत्वाचा गुणिम्श 
आहे. सागरजलाचे पृष्ी्य िापमान सव्शत् समान नसिे. 
सागरजलाच्या िापमानाची ही तभन्निा वेगवेगळ्ा तठकाणी 
वेगवेगळ्ा घटकांवर अवलंबून असिे.

अक्वृतिी्यदृषट्ा तवचार केल््यास सागरजलाचे 
पृष्ी्य िापमान तवषुववृतिाकडून धु्वाकडे कमी कमी हरोि 
जािे. तवषुववृतिी्य प्रदेशाि सरासरी िापमान २५° से.,  
मध्य अक्वृतिी्य प्रदेशाि १६° से., िर धु्वी्य प्रदेशाि 
२° से. प्यांि असिे.

्यातशवा्य सागरजलाच्या पृष्ी्य िापमानावर 
चरिीवादळे, पज्शन्यमान, सागरी लाटा, प्रवाह, क्ारिा, 
प्रदूषण, अतभसरण प्रवाह, ॠिू इत्यादींचाही पररणाम तदसून 
्येिरो.

सागरी प्रवाहाचासुद्धा सागरजलाच्या िापमानावर 
पररणाम हरोिरो. ज्या भागािून ्ंड सागरी प्रवाह वाहिाि, त्या 
भागाि सागरजलाचे पृष्ी्य िापमान कमी असिे, िर उषण 
प्रवाहामुळे सागरजलाचे पृष्ी्य िापमान वाढिे. 

भौगोवलक सपष्ीकरण

सांगा पाहू !

सांगा पाहू !

थोडे आठिू्या.
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आकृती ६.२l सागरजलाच्या पाण्याची चव खारट कशामुळे हरोिे?
l सागरजलाच्या पाण्याि क्ारांचे प्रमाण जासि असण्याची 

कारणे का्य असिील?
l सागरजलािील क्ारांचा आपणांस का्य उप्यरोग हरोिरो?
l सागरजलािील क्ार आपणांस कसे तमळविा ्येिील?

क्ारता :

(शिक्षकांसाठी सूचना : १. आरोग्ाच्ा दृष्ीनपे ्ाणी सुरशक्षत 
ठपेत्ात्पे. २. भांड्ातील ्ाणी फक्त चत् घपेण्ासाठी आहपे, 
तपे श्ण्ासाठी नाही. ३. ्ाण्ाची चत् घपेतल्ानंतर सत्चछ 
्ाण्ानपे चूळ भरण्ास सांगात्पे.)
Ü	एका मरोठ्ा उभट भांड्ाि दीड लीटर पाणी घ्या. ्या 

पाण्याि १०० ग्ॅम मीठ टाका व ढवळा.

आपण जे अन्न खािरो त्यामध्ये तमठाचा वापर केलेला 
असिरो. तवतवि रसा्यने आतण औषिे ि्यार करण्यासाठीही 
तमठाचा वापर केला जािरो. तशवा्य पदा््श जासि तदवस 

Ü	आिा सारख्या आकाराची िीन भांडी घ्या. ओळखण्यासाठी 
तिनही भांड्ांवर वेगवेगळ्ा रंगांचे तठपके द्ा.

आकृती ६.३

सागरपृष्ावरून बहुिांश सू्य्शतकरणे परावति्शि 
हरोिाि, िर काही प्रमाणाि सू्य्शतकरणे सागराच्या ठरावीक 
खरोलीप्यांि पाण्याि तशरकाव करू शकिाि. पररणामी, 
वाढत्या खरोलीनुसार सू्या्शच्या उषणिेची िीव्रिा कमी 
हरोि जािे, त्यामुळे सागरजलाच्या िापमानाि २००० 
मीटर खरोलीप्यांि घट हरोि जािे. २००० मीटर खरोलीनंिर 
सागरजलाचे िापमान सव्शत् सारखे आढळिे. धु्वी्य 
प्रदेशापासून तवषुववृतिी्य प्रदेशाप्यांि िे सव्शत् सुमारे 
४° से. असिे. खरोलीनुसार सागरजलाचे िापमान सुमार े
४° से. प्यांिच कमी हरोिे, त्यामुळे जासि खरोलीवरील 
सागरजल किीही गरोठि नाही.

तवषुववृतिाजवळ सागरजलाच्या िापमानाि खरोलीनुसार 
जासि बदल हरोिरो, िर ध्ुवी्य प्रदेशाि, िापमानािील फरक 
कमी असिरो. 

भूवेखष्ि समुद्र व खुल््या सागरजलाच्या िापमानांि 
तभन्निा अाढळिे. भूवेखष्ि समुद्राची क्ारिा जासि असल््याने 
्या समुद्रजलाचे िापमान खुल््या समुद्रजलापेक्ा जासि असिे. 
अशी पररखस्िी तनमन अक्वृतिी्य भागाि असिे.

तटकावेि महणूनही मीठ वापरले जािे. तमठाचा वापर बफ्क ि्यार 
करण्याच्या कारखान्यािही करिाि. (्ाठ ्ाचमधील प्र्ोगात 
तुमही शमठाचा त्ा्र किासाठी केला होता?) तमठागराच्या 
माध्यमािून आपण सागरजलािील क्ार गरोळा करि असिरो. 

क्ारिेमुळे सागरजलाची उद् िरण क्मिा वाढिे. त्याचा 
फा्यदा जलवाहिुकीसाठी हरोिरो. जर सागरजलाची क्ारिा 
प्रमाणापेक्ा जासि असेल, िर त्या पाण्यािील जीवसृष्ी नष् 
हरोिे.

भौगोवलक सपष्ीकरण

भौगोवलक सपष्ीकरण

ररा डोकके चालिा.

करून पहा.

िळाकडील सागरजलाचे िापमान गरोठणतबंदूखाली 
गेले असिे, िर का्य झाले असिे?

थोडे आठिू्या.
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आकृती ६.४

आकृती ६.५

आकृती ६.६

आकृती ६.७

आकृती ६.८

Ü	्या तिनही भांड्ांमध्ये मीठतमतरिि पाणी समप्रमाणाि भरा. 
पाणी भरल््यानंिर भांडी तनममी ररकामी राहिील ्याची 
काळजी घ्या.

Ü	सवाांनी ्या पाण्याची चव घ्या.
Ü	िीन भांड्ांपैकी एक भांडे सू्य्शप्रकाशाि ठेवा. त्यावर 

जाळीचे झाकण घाला.

Ü	उरलेली दरोनही भांडी वग्शखरोलीि ठेवा. (्या भांड्ांवरही 
जाळीचे झाकण ठेवा.)

Ü	िीन-चार तदवसांनी तिनही भांडी एका तठकाणी आणा. 
भांड्ांिील पाण्याच्या पािळीचे तनरीक्ण करा व नोंद 
करा.

Ü	िीनही भांड्ांिील पाण्याची चव सवाांनी घ्या. चवीि 
करोणिा फरक वाटिरो िे अनुभवा. प्रत्येक भांड्ािील 
पाण्याची पािळी व चवीबाबि तकमान एक ओळ तलहा.

खालील प्रशनांची उतिरे द्ा.

Ø करोणत्या भांड्ामिील पाणी जासि तकंवा कमी झाले 
आहे?

Ø त्या भांड्ामिील पाणी जासि तकंवा कमी हरोण्याची कारणे 
का्य असिील?

Ø त्या भांड्ांमिील पाण्याचा खारटपणा कमी-अतिक 
हरोण्याचे कारण का्य असावे?

िुमच्या लक्ाि आले असेल, की सू्या्शच्या उषणिेमुळे 
पाण्याचे बाषपीभवन जलद गिीने हरोिे. बाषपीभवनामुळे  
पाण्याची वाफ हरोऊन पाणी कमी हरोिे; परिंु क्ार िेवढेच 
राहिाि, त्यामुळे उरलेल््या पाण्याि क्ारांचे प्रमाण वाढिे, 
महणजेच पाण्याचा खारटपणा वाढिरो.

भौगोवलक सपष्ीकरण

Ü	वगा्शिील फक्त एका भांड्ाि दरररोज अिा्श गलास गरोडे 
पाणी तमसळि रहा.
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v	बाष्पीभवन जास्त आणि गोड्ा ्ाण्ाचा ्रुवठा कमपी 
असिाऱ्ा भागा्त सागरजलाचपी क्ार्ता जास्त अस्ेत.

v	्ाण्ाच्ा बाष्पीभवनाचे प्रमाि कमपी आणि गोड्ा 
्ाण्ाचा ्ुरवठा जास्त प्रमािा्त असिाऱ्ा भागा्त 
सागरजलाचपी क्ार्ता कमपी आढळ्ते.

v	्ाण्ाचे बाष्पीभवन कमपी आणि गोड्ा ् ाण्ाचा ् ुरवठाहपी 
कमपी अशा भागा्त सागरजलाच्ा क्ार्ते्त फारसा फरक 
्ड्त नाहपी.

नकाशाचे णनरपीक्ि करून खालपील प्रशनाांचपी उत्तरे णलहा. 
आकृ्तपी ६.९ ्हा.
Ø कक्कवृत्त व मकरवृत्ताच्ा आस्ास क्ार्ता णक्तपी आहे?
Ø सवाां्त कमपी क्ार्ता कोित्ा प्रदेशा्त आहे?
Ø कोित्ा महासागरा्त ३७‰ ्ेक्ा जास्त क्ार्ता 

आढळ्ेत?
Ø जागण्तक स्तरावर क्ार्ते्त फरक ्डण्ाचे कारि का् 

असावे, ्ाबद् दल चचाचा करा.

आकृती ६.९ ः सागरजलक्ारता

जरा विचार करा.

हे नेहमी लक्ात ठेिा.
सागराची क्ारता कशी मोजली जाते?

सागराच्ा १००० वजनपी भाग ्ाण्ा्त एकंदर सवचा 
क्ाराांचे णमळून णज्तके वजनपी भाग प्रमाि अस्ते, त्ाला 
सागरजलाचपी क्ार्ता महटले जा्ेत. उदा., सागरजलाच्ा 
१००० ग्रॅम (१णकलो) ्ाण्ा्त णवरघळलेल्ा क्ाराांचे 
प्रमाि ४० ग्रॅम असेल, ्तर त्ा ्ाण्ाचपी क्ार्ता दर 
हजारपी ४० (४०‰) अशपी साांणग्तलपी जा्ते. सागरजलाचपी 
क्ार्ता मोजण्ासाठपी हा्ड्ोमपीटर, ररफ्रॅकटोमपीटर आणि 
सरॅणलनोमपीटर इत्ादपी उ्करिाांचा वा्र केला जा्तो.्थृवपीवरपील सागराां्तपील सवचा क्ार एकत्र कले्ास त्ाचे 

वजन समुार े१२० द. ल. टन होईल. ्त े्थृवपीवर ्सरल्ास 
त्ाचा समुार े १५० मपीटर जाडपीचा थर णनमाचाि होईल. 
(साधारि्तः ४० मजलपी उांच इमार्तपी एवढा.) समदु्ा्त एवढे 
क्ार (मपीठ) कोठून आले अस्तपील बर?े

नकाशाशी मैत्ी
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पृरवीवरील िापमान तविरणािील असमानिा, गरोड्ा 
पाण्याचा पुरवठा व त्यािील असमानिा इत्यादी बाबी 
सागरजलाच्या क्ारिेवर पररणाम करिाि.

उषण कतटबंिाि िापमान जासि असिे. िे्े 
बाषपीभवनाचा वेगही जासि असिरो, त्यामुळे सागरजलाची 
क्ारिाही जासि असिे.

तवषुववृतिापासून सािारण ५° उतिर व ५° दतक्ण  
अक्वृतिांदरम्यानच्या शांि पट्टाि आकाश जासि काळ 
ढगाळ असिे व दरररोज आररोह प्रकारचा पाऊस पडिरो. 
उषण कतटबंिािील कांगरो व ॲमेझॉनसारख्या मरोठ्ा नद्ा 
महासागराला तमळिाि, त्यामुळे गरोड्ा पाण्याचा पुरवठाही 
जासि हरोि असिरो; परंिु अतिक िापमानामुळे बाषपीभवनाचा 
वेग जासि असिरो. पररणामी, ्या प्रदेशाि क्ारिेचे प्रमाण 
मध्यम असिे.

मध्य अक्वृतिी्य पट् ट्ाि (२५° िे ३५° उतिर व 
दतक्ण) पज्शन्यमान कमी असिे व नद्ांिून ्येणारा गरोड्ा 
पाण्याचा पुरवठाही कमी असिरो. ्या पट् ट्ामध्ये वाळवंटी 
प्रदेश आहेि, त्यामुळे िे्ील सागरजलाच्या क्ारिेि वाढ 
झालेली आढळिे.

समशीिरोषण कतटबंिामध्ये स्ूय्शतकरणे तिरपी पडि 
असल््याने िापमान कमी असिे, िसेच बफ्क तविळल््यामुळे 
गरोड्ा पाण्याचा पुरवठादेखील जासि असिरो; महणून ्या 
कतटबंिाि वाढत्या अक्ाशंानुसार सागरजलक्ारिा कमी हरोि 
जािे.

ध्ुवाकडे िापमान खूप कमी असिे. ध्ुवी्य प्रदेशाि 
बाषपीभवनाचा वेगही कमी असिरो, त्यामुळे सागरजलाची 
क्ारिा कमी असिे.

भूवेखष्ि समुद्राची क्ारिा जासि असिे, िर खुल््या 
समुद्राची क्ारिा त्यामानाने कमी आढळिे, कारण भूवेखष्ि 
समुद्राि बाषपीभवनाचा वेग जासि असिरो. िसेच मरोठ्ा 
नद्ांकडून हरोणाऱ्या पाणीपुरवठ्ाचा अभाव असिरो, 
त्यामुळे भूवेखष्ि समुद्र व खुल््या समुद्रािील क्ारिेि तभन्निा 
आढळिे. उदा., भूमध्य समुद्राची सरासरी क्ारिा सुमारे 
३९‰ आहे, िर महासागरांपैकी क्ारिेचे प्रमाण जासि 
असलेल््या अटलांतटक महासागराची सरासरी क्ारिा सुमारे 
३५‰ इिकी आहे.

भौगोवलक सपष्ीकरण ररा विचार करा.

माहीत आहे का तुमहांला ?

भारिाच्या संदभा्शि तवचार केला, िर पूववेस बंगालचा 
उपसागर व पखशचमेस अरबी समुद्राची तकनारपट् टी 
लाभली आहे. पूव्श तकनारपट् टीवरील सागरजलाची क्ारिा 
३४‰ असून पखशचम तकनारपट् टीवरील सागरजलाची 
क्ारिा ३५‰ एवढी आहे. पखशचम तकनारपट् टीवरील 
सागरजलाची क्ारिा अतिक असण्याचे कारण का्य 
असावे?

मृत समुद्र : 
्या समदु्राचे नावच ति्ल््या पररखस्िीची कल्पना 

दिे.े इस्ाईल आतण जॉड्शन ्या दशेांच्या सीमेवर असणाऱ्या 
्या समदु्राच्या पाण्याची क्ारिा ३३२‰ इिकी आह.े 
सव्शसािारण महासागरी जलाची क्ारिा ३५‰ असिे. 
जॉड्शन नदी ही एकच मरोठी नदी ्या समदु्रास तमळिे. कमी 
पज्शन्य, गरोड्ा पाण्याचा कमी परुवठा व मरोठ्ा प्रमाणाि 
हरोणारे बाषपीभवन ्यामंळु े ्या समदु्राच्या पाण्याची क्ारिा 
जासि अाह.े काही एकपशेी्य जीवावं्यतिररक्त ्ये्  ेजीवसषृ्ी 
नाही. जॉड्शन नदी व इिर लहान नद्ामंिून  ्यणेारे मासे 
्ेय् े आले, की लगेचच मरिाि. अतिक्ारिमेळु े क्ाराचें 
सचं्यन हरोऊन ्या समदु्राि ‘क्ारसिंभ’ ि्यार झाले आहेि. 
त्यापकैी काही सागरी जलाच्या पषृ्भागावर आले आहेि. 
अतिक्ारिमेळु े्ये् ील पाण्याची घनिा जासि आह,े त्यामळुे 
्या समदु्राि बडुण्याची भीिी नाही. ्या पाण्याि उिरल््यावर 
आपण सहज िरगं ू शकिरो. मिृ समुद्राचे आणखी एक 
वैतशषट् महणजे ्ये्ील भूभाग सरासरी समुद्रसपाटीपासून 
कमी उंचीवर आहे. जगािील सवाांि कमी उंची असलेला 
हा भूभाग असून, काही भागांि उंची -४०० मीटर आहे.
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घनता :
सागरी जलाचे िापमान आतण क्ारिा हे दरोन गुणिम्श 

सागरी जलाची घनिा तन्यंतत्ि करिाि, महणजेच िापमान 
कमी झाले, की पाण्याची घनिा वाढिे. ्ंड पाण्याची घनिा 
जासि असिे, िसेच अतिक क्ारिा असणाऱ्या पाण्याची 
घनिाही जासि असिे. क्ारिेपेक्ा िापमान हा गुणिम्श 
घनिेवर अतिक पररणाम करिरो, त्यामुळे काही वेळा जासि 
क्ारिा असलेल््या पाण्याच्या ्राचे िापमान कमी असले, 
िरीही त्या जलाची घनिा इिर जलाच्या घनिेपेक्ा जासि 
असिे. ्याउलट जासि िापमान व कमी क्ारिा असलेल््या 
सागरी जलाची घनिा कमी असू शकिे.

क्ारिेवर अवलंबून असिे हे िुमहांला माहीि आहे. ्या िीनही 
आलेखांचे तनरीक्ण केले असिा असे लक्ाि ्येईल, की एका 
तवतशष् खरोलीनंिर ्या िीनही घटकांमध्ये खरोलीनुसार फरक 
पडि नाही. सागरपृष्ापासून सािारणिः ५०० मीटरप्यांि 
्यामध्ये फरक तदसिरो. आलेखाच्या वरिांचे उिार ्या भागाि 
िीनही घटकांसाठी कमी-अतिक असल््याचे लक्ाि ्येिे; 
परंिु १००० मीटरनंिर ्या िीनही घटकांचे प्रमाण फारसे 
बदलि नाही.

सािारणिः ५०० मीटर खरोलीप्यांिच्या सागरजलास 
पृष्ी्य सागरजल असे महणिा ्ेयईल. ्या जलावर वारे, 
सू्य्शप्रकाश ्यांचा पररणाम तदसून ्ेयिरो. पृष्ी्य जलाच्या 

आकृिी ६.१० चे तनरीक्ण करून खालील प्रशनांची 
उतिरे द्ा.
Ø वाढत्या खरोलीबररोबर िापमान, क्ारिा आतण घनिा 

्यांपैकी का्य कमी हरोिे?
Ø तकिी खरोलीनंिर ्या घटकांिील बदल शून्यवि हरोिरो?
Ø तकिी खरोलीप्यांि ्या घटकांिील बदलाचे प्रमाण जासि 

आहे?
Ø ्या िीनही घटकांमिील सहसंबंि सपष् करा.

आकृती ६.१० ः सागररलाचे तापमान, क्ारता ि घनता ्यांचे खोलीनुसार वितरण

िापमान (अंश से.)

खरोली
मीटरमध्ये

खरोली
मीटरमध्ये

४
कमी कमी कमी

जासि जासि
जासि३५.५ ३६३५३४ ३४.५ १.०२३ १.०२४ १.०२५ १.०२६ १.०२७ १.०२८ १.०२९३६.५८ १२

५०० ५००

१००० १०००

१५०० १५००

२००० २०००

२५०० २५००

३००० ३०००

३५०० ३५००

४००० ४०००
४५०० ४५००

१६ २० २४
घनिा (ग्ॅम/घनसेमी)क्ारिा (दर हजारी)

००० ०००

भौगोवलक सपष्ीकरण

पहा बरे रमते का ?

आकृिी ६.१० पहा. त्यािील क्ारिा, िापमान व 
घनिा ्यांचे सरासरी प्रमाण सागरजलाच्या खरोलीसंदभा्शि 
आलेखाि तदलेले आहे. सागरजलाची घनिा ही िापमान व 

हालचाली सागरी प्रवाहाच्या सवरूपाि पाहा्यला तमळिाि. 
जासि खरोलीवर वारे, स्ूय्शप्रकाश व सागरजलाचे प्रवाह 
्यांचा पररणाम हरोि नाही, त्यामुळे सागरजलाच्या ्या िीनही 
घटकांमध्य े१००० मीटर खरोलीनंिर फरक पडि नाही.

सागरी प्रवाहांची तनतम्शिी ही सागरी पाण्याच्या 
गुणिमाांिील तभन्निेमुळे हरोि असिे. सागरी प्रवाह हे जागतिक 
िापमानाचे तन्ंयत्क महणून का्य्श करिाि. सागरी प्रवाहांमुळे 
िापमानाचे तन्ंयत्ण हरोि असिे. प्रादेतशक हवामानावर सागरी 
प्रवाहांचा पररणाम हरोि असिरो.

पहा बरे रमते का ?

िुमही केलेल््या प्र्यरोगाच्या पाण्याची क्ारिा गतणिी 
पद् ििीने काढा.
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प्रश्न	 १.	खालील	वैशिष्टाांवरू्न	त्ा	त्ा	प्रदेिातील	सागरजलक्ारता	
ओळखा	व	्ोग्	त्ा	चौकटीत	P	खूण	करा.

	 	 (अ)	 शतरपी	सू््यशकरणे,	शवतळणारे	बर्फ.
	 	 (आ)	 अशिक	काळ	ढगाळलेल	ेआकाि,	वर्यभर	पज्यन्.
	 	 (इ)	 बहुतेक	शदवस	श्नरभ्र	आकाि,	लांबरूप	सू ््यशकरणे.
	 	 (ई)	 गोड्ा	पाण्ाचा	पुरवठा	कमी,	सभोवती	वाळवांटी	प्रदेि.
	 	 (उ)	 तापमा्न	कमी,	्नदीजलाचा	मुबलक	पुरवठा.
	 	 (ऊ)	 खांडाांतग्यत	स्ा्न,	सभाेवती	वाळवांट,	कमी	पज्यन्.

जासत	 		मध्म						कमी
	क्ारता

प्रश्न	 २.	कारण	ेशलहा.
	 	 (अ)	 बाल्टक	 ्ा	 भूवलेटित	 समुद्ाची	 क्ारता	 कमी	

	 आढळते.
	 	 (आ)	 ताांबड्ा	 समुद्ाच्ा	 दशक्णेस	कमी,	 तर	 उततरेस	

	 जासत	क्ारता	आढळते.
	 	 (इ)	 समा्न	 अक्वृततावरील	 महासागरात	 क्ारता	

	 सारखीच	आढळत	्नाही.
	 	 (ई)	 वाढत्ा	 खोली्नुसार	 सागरीजलाचे	 तापमा्न	

	 शवशिटि	खोलीप्यंत	कमी	होत	जाते.
	 	 (उ)	 भारताच्ा	पूव्य	शक्नाऱ्ापेक्ा	पलशचम	शक्नाऱ्ावर	

	 जासत	शमठागरे	आढळतात.
	 	 (ऊ)	 मध्	 अक्वृतती्	 पट्ाांमध्े	 सागरजलाच्ा	

	 क्ारतेत	वाढ	झालेली	शदसते.

प्रश्न	 ३.	खालील	प्रश्नाांची	उततरे	शलहा.
	 	 (अ)	 सागरजलक्ारतेच्ा	 शभन्नतेवर	 पररणाम	 करणार	े

	 घटक	कोणते?
	 	 (आ)	 कक्फवृतत	 व	 मकरवृततावरील	 क्ारता	 शवतरण	

	 सपटि	करा.
	 	 (इ)	 सागरजलाच्ा	 तापमा्नशभन्नतेवर	 पररणाम	

	 करणार	ेघटक	कोणते	ते	शलहा.
	 	 (ई)	 खोली्नुसार	 सागरजलाच्ा	 तापमा्नात	 होणारा		

	 बदल	सपटि	करा.
	 	 (उ)	 क्ारतेवर	पररणाम	करणार	ेघटक	शलहा.	

प्रश्न	 ४.	 पुढील	 गोटिटींवर	 तापमा्नाचा	 का्	 पररणाम	 होतो,	 ते	
सपटि	करा.

	 (अ)	सागरी	जलाची	घ्नता
	 (आ)	सागरी	जलाची	क्ारता.

उपक्रम :
खुल्या व भूवेष्टित सयागरयाची क्यारतया दर्शवणयारया तक्या पूण्श करया.

पयाण्याचे बयाषपीभवन गोड्या पयाण्याचया पुरवठया
प्रदरे अक्याांर सौरऊरया्श पर्शन्मयान नदीरल हिमरल सरयासरी क्यारतया-सुमयारे

शवरुववृतती्
उषण	कशटबांि
समिीतोषण
िृवी्

०°-१५°
१५°-३५°
३५°-६५°
६५°-९०°

जासत
.........
कमी

..........

बारमाही
हांगामी

...........
............

जासत
...........
............
कमी

.........
..........
..........
भरपूर

३४‰ 
३७‰ 
३३‰ 
३१‰ 

भूवेष्टित समुद्र सौरऊरया्श पर्शन्मयान नदीरल हिमरल सरयासरी क्यारतया-सुमयारे
भूमध्	समुद्
ताांबडा	समुद्
बाल्टक	समुद्
मृत	समुद्

कॅलसप््न	समुद्
ग्ेट	सॉ्ट	लेक

जासत
.........
कमी

..........
...........
मध्म

कमी
............
............
खूप	कमी
...........
...........

कमी
............
मध्म

अशत	कमी
...........
...........

............

............

............

............
...........
..........

३९‰ 
४१‰ 
७‰ 
३३२‰ 
१५५‰ 
२२०‰ 

***

सवयाध्या्
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l जागतिक प्रमाणवेळ ही करोणत्या रेखावृतिावरून ठरवली 
जािे?

l भारिाची प्रमाणवेळ ही करोणत्या रेखावृतिावरून ठरवली 
जािे?

l जागतिक प्रमाणवेळ व भारिाची प्रमाणवेळ ्यांमध्य ेतकिी 
वेळाचा फरक आहे?

करोणिा वार हरोिा?
| करोणत्या तठकाणी सन २०१६ ला सवाांि उतशरा तनररोप 

देण्याि आला?
| त्या तठकाणी सन २०१७ चे सवागि करोणत्या वारी 

झाले?
| तसडनी आतण लंडन ्ये्ील वारांि का फरक पडला 

असावा?

आपण आपल््या देशाि शतनवारी मध्यरात्ी २०१६ ्या 
वषा्शला तनररोप तदला आतण २०१७ ्या नवीन वषा्शचे सवागि 
केले. असेच जगािील इिर देशािंही २०१७ ्या नवीन वषा्शचे 
सवागि करण्याि आले. खाली तदलेल््या काही देशािंील 
शहरांमध्ये भारिी्य प्रमाणवेळेनुसार करोणत्या वारी आतण तकिी 
वाजिा नवीन वषा्शचे सवागि करण्याि आले त्याचा िक्ता तदला 
आहे. त्याचे तनरीक्ण करा व त्याखालील प्रशनांची भारिी्य 
प्रमाणवेळेनुसार उतिरे तलहा.
(सूचना : ्ा ्ाठात आत्््कतपेनुसार घड्ाळी त्पेळ २४ 
तासांच्ा अनुषंगानपे शदलपेली आहपे.)

देश-शहर िार भारती्य िेळ

इंगलंड-लंडन रतववार ०५.३०

जपान-टरोतक्यरो शतनवार २०.३०

अमेररकेची सं्युक्त संस्ाने-
न्यू्यॉक्क

रतववार १०.३०

अमेररकेची सं्युक्त संस्ाने-
बाकेरबेट

रतववार १७.३०

ऑसट्ेतल्या-तसडनी शतनवार १८.३०

न्यूझीलंड-ऑकलंड शतनवार १६.३०

सामरोआ बेट-अतप्या शतनवार १५.३०

िुवालु-फुनाफुिी बेट शतनवार १७.३०

| जगाि सव्शप्र्म सन २०१७ ्या नवीन वषा्शचे सवागि 
करणारे तठकाण करोणिे? त्या तठकाणी त्या वेळेला  

मूळ रेखावृतिावर दुपारचे १२ वाजले असिा 
इिर वेगवेगळ्ा रेखावृतिांवर वेळ का्य असेल, हे 
समजण्यासाठी तदलेला िक्ता पूण्श करा. एकाच वेळी 
वेगवेगळ्ा रेखावृतिांवर तभन्न तभन्न वेळ असिे. उदा., ०° 
रेखावृतिावर दुपारचे बारा वाजले असिील, िर त्याचवेळी 
६०° पखशचम रेखावृतिावर आठ वाजले असिील व ६०° 
पूव्श रेखावृतिावर १६ वाजले असिील. ्या वेळांची नोंद 
मीनल आतण सुनीलने घ्या्यची आहे. सरोबि तदलेल््या 
आकृिीची मदि घ्या. त्यानंिर वगा्शि चचा्श करून प्रशनांची 
उतिरे द्ा. आकृिी ७.१ मिील चौकटी भरा.

सुनील अातण मीनल ०° रेखावृतिावरून पृरवीप्रदतक्णा 
करण्यास गुरुवारी दुपारी १२ वाजिा तनघाले. प्रवासादरम्यान 
१८०° रेखावृतिावर िे एकमेकांना ओलांडून पुढे गेले. जेवहा 
सुनील प्रवास करून पुनहा ०° रेखावृतिावर आला िेवहा 
त्याला वाटले, की आिा शुरिवार सुरू आहे. मीनल ज्या 
वेळेला ०° रेखावृतिावर  परि आली िेवहा तिला वाटले, की 
आिा बुिवार सुरू आहे. सांगा बरे-
Ü ‘अ’ िक्ता पूण्श केल््यानंिर मूळ रेखावृतिावर महणजेच 

ग्ीतनच ्ये्े करोणिा वार आला आहे?
Ü ‘ब’ िक्ता पूण्श केल््यावर मूळ रेखावृतिावर महणजेच 

ग्ीतनच ्ये्े करोणिा वार आला आहे?
Ü दरोघेही एकाच तठकाणी असूनदेखील वेगवेगळे वार 

अनुभवि हरोिे. असे कसे घडले?
Ü हा उपरिम करिाना एकूण तकिी वार आले व िे करोणिे?

७. अांतरराष्ट्ी्य िाररेरा

करून पहा.सांगा पाहू !

थोडे आठिू्या.
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आकृती ७.१ ः  मीनल आवण सुनीलचा प्रिास मीनल सुनील

शाळचे्या मदैानाि वरील 
आकृिीप्रमाण े आखनू घ्या 
आतण दाखवल््याप्रमाण े ही 
कृिी करा.

 ‘अ’ तक्ता ‘ब’ तक्ता

मीनलच्या नोंदी सुनीलच्या नोंदी

रेखािृतत िार िेळ रेखािृतत िार िेळ

०° ग्ीवनच गुरुवार दुपारी १२ वा.   ०° ग्ीवनच गुरुवार दुपारी १२ वा.

३०° पसशचम गुरुवार सकाळी १० वा. ३०° पिू्ज गुरुवार दुपारी १४ वा.

६०° पसशचम ६०° पिू्ज

९०° पसशचम ९०° पिू्ज

१२०° पसशचम १२०° पिू्ज

१५०° पसशचम १५०° पिू्ज

१८०° १८०°
१५०° पूि्ज १५०° पसशचम

१२०° पूि्ज १२०° पसशचम

९०° पूि्ज ९०° पसशचम

६०° पूि्ज ६०° पसशचम

३०° पूि्ज ३०° पसशचम

०° ग्ीवनच ०° ग्ीवनच
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पृरवीचे पररवलन, पररभ्मण, स्ूयबोद्य, सू्या्शसि  ्या 
नैसतग्शक घटना आहिे. पृरवीची तफरण्याची गिी व तदशा 
अातण तिचा आकार ्यांचा अभ्यास करून मानवाने आपल््या 
सरोईसाठी कालमापन पद्धिी ि्यार कले््या. पृरवीचा आकार 
तवचाराि घेऊन त्यावर काल्पतनक वृतिजाळी ि्यार केली. त्या 
वृतिजाळीिील रेखावृतिे आतण परृवीच्या पररवलन गिीचा 
कालाविी ्यांची सांगड घािली, महणजेच पृरवीला एक 
पररवलन पूण्श करण्यास २४ िास लागिाि. (पृरवीला ३६०° 
िून सविःभरोविी तफरण्यास २४ िास लागिाि.)

पृरवी पररवलन करिेवेळी पखशचमेकडून पवूवेकडे 
तफरिे,  त्यामुळे पवूवेकडील तठकाणांची वेळ पखशचमेकडील 
तठकाणांपेक्ा नेहमी पुढे असिे. हे लक्ाि घेऊन सुनीलच्या 
प्रवासाचा तवचार करू. सुनील पूववेकडे जाि आहे, त्यामुळे 
वेगवेगळ्ा रेखावृतिांवर वेळ पुढे पुढे गेलेली असेल. उदा., 
९०° पूव्श रेखावृतिावर गुरुवार संध्याकाळचे ६ वाजले असिील. 
सुनील िसाच पूववेकडे पुढे जाि रातहल््यास १८०° रेखावृतिावर 
सुनीलच्या मिे गुरुवारचे रात्ीचे १२ वाजले असिील. त्याचा 
प्रवास पुढे चालू रातहल््यास त्याच्या मिे १८०° रेखावृतिानंिर 
शुरिवार सुरू हरोईल. ९०° पखशचम रेखावृतिावर त्याचवेळी 
शुरिवार सकाळचे ६ वाजले असिील, िर पृरवीप्रदतक्णेनंिर 
सुनील ग्ीतनच रेखावृतिावर मीनलला भेटेल, िेवहा शुरिवारची 
मध्यानह झालेली असेल. 

आिा मीनलच्या प्रवासाचा तवचार करिा, िी वेगवेगळ्ा 
रेखावृतिांवरून जसजशी पखशचमेकडे जाईल, िसिशी त्या त्या 
रेखावृतिावरील वेळ मागे हरोि असल््याचे जाणवेल. उदा., 
३०° पखशचम ्या रेखावृतिावर गुरुवार सकाळचे १० वाजले 
असिील, िर ६०° पखशचम रेखावृतिावर त्याचवेळी गुरुवार 
सकाळचे ८ वाजले असिील. त्याचवेळी १८०° रेखावृतिावर 
रात्ीचे १२ वाजले असिील. मीनल िशीच पुढे गेली, िर ९०° 
पूव्श रेखावृतिावर त्याचवेळी बिुवार संध्याकाळचे ६ वाजलेले 
असिील. जेवहा िी परृवीप्रदतक्णा पणू्श करून पुनहा ग्ीतनच 

रेखावृतिावर ्येईल, िेवहा तिच्या मिे त्या वेळी बिुवारची 
मध्यानह झालेली असेल.

मीनल आतण सुनील ्यांच्याि पुनहा भेटल््यावर वाद 
हरोिरो, कारण मीनलच्या मिे ग्ीतनच रेखावृतिावर बुिवारची 
मध्यानहाची वेळ आहे, िर सुनीलच्या मिे िी शरुिवारची 
मध्यानहाची वेळ आहे. मग गुरुवार कुठे गेला, असा प्रशन 
तनमा्शण हरोिरो. अशा प्रकारच्या गोंिळावर खालीलप्रमाणे उपा्य 
काढण्याि आला.
िारांच्या गाेंधळािरील उपा्य :

१८०° रेखावृति ओलांडिाना काही काळजी घ्यावी 
लागिे, कारण मूळ रेखावृतिापासून पवू्श तकंवा पखशचम तदशेने 
गेल््यावर १८०° रेखावृति १२ िासांच्या फरकाने ्ेयिे, त्यामुळे 
्या रेखावृतिाच्या अनुषंगाने तदनांक व वारामध्य ेबदल तकंवा 
समा्यरोजन केले जािे. जागतिक संकेिानुसार पृरवीवरील 
तदनांक व वारांची सुरुवाि (आतण शेवटही) १८०° रेखावृतिावर 
हरोिे, महणून आंिरराष््ी्य वाररेषा आखिाना खालील बाबी 
तवचाराि घेिल््या गेल््या.
(१)	प्रवासाची तदशा.
(२)	चालू असलेला वार व तदनांक.

जपानकडून अमेररकेकडे आंिरराष््ी्य वाररेषा ओलांडून 
जािाना आहे िरोच तदवस व िीच िारीख ग्ाह् िरावी लागिे, 
महणजेच गुरुवार २५ तडसेंबर असेल, िर गुरुवार २५ तडसेंबरच 
िरावा लागिरो.

्या उलट अमेररकेडून जपानकडे आंिरराष््ी्य वाररेषा 
ओलांडून जािाना वार व िारीख एक तदवसाने पुढे न्यावी 
लागिे, महणजेच गुरुवार २५ तडसेंबर असेल, िर शुरिवार 
२६ तडसेंबर ग्ाह् िरावा लागिरो. आकृिी  ७.२ व खालील 
उदाहरणाने हे अतिक सपष् हरोईल. 
l श्यामराव जपानहून (आंिरराष््ी्य वाररेषेच्या पखशचमेकडून) 
१ िारखेला सरोमवारी दुपारी १३ वाजिा अमेररकेला 
(आंिरराष््ी्य वाररेषेच्या पूववेकडे) जाण्यासाठी तनघाले. िे २४ 
िासांचा तवमान प्रवास करून अमेररकेला परोहरोचले व िे्ील 
तवमानिळावर िारीख व वार पातहला असिा, िे्े सरोमवार, १ 
िारखेचे १३ वाजले हरोिे.
l श्यामराव ५ िारखेला शरुिवारी दुपारी १२ वाजिा अमेररकेहून 
(पूववेकडून) जपानला (पखशचमेकडे) तनघाले. िे २४ िासांचा 
तवमानप्रवास करून जपानला परोहचले, िेवहा िे्ील 
तवमानिळावर िारीख व वार पातहला असिा, िे्े शतनवार, ६ 
िारखेचे दुपारचे १२ वाजले हरोिे.

भौगोवलक सपष्ीकरण

ररा विचार करा.

F सरोबिच्या ‘अ’ िकत्यािील बिुवार आतण ‘ब’ 
िकत्यािील शुरिवार ्यािंील करोणिा वार बररोबर 
असेल? का?
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 आंिरराष््ी्य वाररेषेच्या अनुषंगाने असे लक्ाि घेिले 
जािे, की परृवीवर तदवस आंिरराष््ी्य वाररेषेच्या पखशचमेला 
सुरू हरोिरो, िर पूववेला संपिरो.

१८०° रेखावृतिावर बररोबर रात्ी १२ वाजण्याच्या क्णी 
एकच वार असिरो. िे्ून पवूवेकडे महणजेच अमेररकेची सं्ुयक्त 
संस्ाने, तचली इत्यादी देशांच्या दृष्ीने िरो वार संपण्याचा क्ण 
असिरो, िर िे्ून पखशचमेकडील महणजेच जपान, ऑसट्ेतल्या 
इत्यादी देशांच्या दृष्ीने िरो वार सुरू हरोि असिरो. 

आिा प्रशन असा पडिरो, १८०° रेखावृतिाच्या अनुषंगाने 
तदनांक व वार का बदलि नाहीि? आंिरराष््ी्य वाररेषा 
कशासाठी हवी?

आंतरराष्ट्ी्य िाररेरा : 
आपला २४ िासांचा तदवस हा मध्यरात्ी १२ वाजिा 

सुरू हरोिरो. पृरवीच्या पररवलनामुळे प्रत्येक तठकाणी मध्यरात् 
वेगवेगळ्ा वेळी हरोिे.

पृरवी गरोल असल््याने प्रत्येक तठकाणच्या पूववेला करोणिे 
ना करोणिे तठकाण असिेच. ्या पूववेकडील तठकाणी तदवसाची 
सुरुवाि सवाांि अगरोदर करोठे हरोिे? अशा अनेक प्रशनांच्या 
उतिरांसाठी सन १८८४ मध्ये वॉतशंगटन ्ेय्े अमेररकन प्ररोफेसर 
डेखवहडसन ्यांच्या नेिृ त्वाखाली जगािील बहुिेक राष््ांच्या 
प्रतितनिींनी एकत् ्येऊन आंिरराष््ी्य वाररेषा तनखशचि केली. 
ही रेषा ग्ीतनचच्या अगदी तवरुद्ध बाजूस असलेल््या १८०° 
रेखावृतिाच्या अनुररोिाने काढली आहे. ही रेषा ओलांडिाना 
तदनांक व वाराि बदल करावा असा अांिरराष््ी्य संकेि 
आहे.

आंिरराष््ी्य वाररेषा पूण्शपणे पॅतसतफक महासागरािून 
नेण्याचा प्र्यतन केला आहे. ही रेषा काही बेटांवरून अ्वा 
करोणत्याही भूभागावरून गेली असिी, िर िे्ील लरोकांना 
वार व िारीख बदलावी लागली असिी. पूव्श बाजूला एक 
वार व िारीख आतण पखशचम बाजूला दुसरा वार व िारीख 

असे तदसून आले असिे. तशवा्य जतमनीवरून 
चालिाना ही रेषा केवहा ओलांडली गेली 
आतण तदनदतश्शकेनुसार तदवस केवहा बदलला 
हे समजले नसिे, त्यामुळे आंिरराष््ी्य वाररेषा 
१८०° रेखावृतिासारखी सरळ नाही. काही 
तठकाणी िी १८०° रेखावृतिाच्या पूववेला, िर 
काही तठकाणी िी पखशचमेला वळलेली आहे. 
आकृिी ७.२ पहा. आंिरराष््ी्य वाररेषेि 
काळानुसार अनेक वेळा बदल करण्याि 
आले. शेवटचा बदल २०११ साली केला 
गेला. आंिरराष््ी्य वाररेषेचा जासिीि जासि 
भाग १८०° रेखावृतिावरून गेलेला आहे.
आंतरराष्ट्ी्य िाररेरेचे महत्ि :

आंिरराष््ी्य तवमानसेवा, दळणवळण 
सेवा, आत््शक व व्यापारी व्यवहार ्यांमध्ये 
सुसूत्िा ्यावी महणून आंिरराष््ी्य वाररेषा 
उप्यरोगी पडिे. आंिरराष््ी्य वाररेषा ही वेळ 
व वाराच्या समा्यरोजनेच्या गरजेिून तनमा्शण आकृती ७.२ ः  आंतरराष्ट्ी्य िाररेरा

माहीत आहे का तुमहांला ?

अमेररकेच्या UA-840 ्या तवमानाने केलेला प्रवास 
आपले किुूहल जागिृ करणारा आहे. हे तवमान शांघा्य 
(चीन) ्ये्ून १ जानेवारी २०१७ ररोजी तनघाले आतण 
पॅतसतफक महासागर आेलांडून अमेररकेच्या पखशचम 
तकनाऱ्यावरील सॅनरिॅखनससकरो ्ये्े ३१ तडसेंबर २०१६ 
ला परोहरोचले. आंिरराष््ी्य वाररेषा लक्ाि घेऊन वार व 
िारखेचा उलटा प्रवास आपल््याला ्ये्े पाहा्यला तमळिरो.
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झाली आहे. आजच्या आिुतनक आतण वेगाने घडणाऱ्या 
जागतिक घडामरोडींच्या संदभा्शि देखील आंिरराष््ी्य वाररेषा 
महत्वाची ठरि आहे. जागतिक दळणवळण, तवशेषिः हवाई 
मागाांच्या संदभा्शि आंिरराष््ी्य वाररेषेमुळे वेळ व तदवसाचे 
गतणि अचूक ठेविा ्येिे. आंिरराष््ी्य वाररेषेमुळे वाहिुकीचे 
वेळापत्क संपूण्श जगभर ्यरोग्य पद्धिीने सांभाळले जािे.

खाली तदलले््या UA  876 बरोईंग 787-9 Dreamliner 

तितकटाच ेबारकाईन ेवाचन करा व खालील प्रशनांची उतिरे द्ा.
| तवमान करोणत्या देशािून करोणत्या देशाि जाणार आहे?
| तवमानप्रवासासाठी लागणारा वेळ तकिी आहे?
| प्रवासाच्या आरंभस्ानी व गंिव्यस्ानी करोणिा वार, 

तदनांक व वेळ तदली आहे?
| ्या तितकटावर करोणिी तवशेष सूचना तदली आहे?
| अशी सूचना देण्यामागचे कारण का्य असेल?
| हा प्रवास करिाना तवमान आिंरराष््ी्य वाररषेा ओलांडणार 

आह ेका? असल््यास करोणत्या तदशकेडून करोणत्या तदशेकड?े 
| तितकटावरून िुमहालंा का्य समजले?

ररा डोकके चालिा.

पहा बरे रमते का ?

आंिरराष््ी्य वाररेषेवरून िुमही कामचटका 
द् वीपकल्पावरून (उतिर गरोलािा्शिून) न्यझूीलंड ्ये्े 
(दतक्ण गरोलािा्शि) प्रवास करि आहाि. त्या वेळी उतिर 
गरोलािा्शि २२ जूनचा सरोमवार आहे. दतक्ण गरोलािा्शि 
गेल््यानंिर िे्े करोणिा वार आतण तदनांक असेल?

आंिरराष््ी्य वाररेषा ओलांडिाना करावे लागणारे 
बदल आिा िुमहांला माहीि आहेि. आिा पषृ् ५८ वरील 
कृिी पुनहा करा. १८०°  रेखावृतिावर महणजे आंिरराष््ी्य 
वाररेषा ओलांडिाना करोणिे बदल करावे लागिील िे सांगा. 
िुमचा प्रवास ्या वेळी तदनांक २१.०५.२०१६, रतववारी 
सकाळी १० वाजिा सुरू हरोणार आहे, हे लक्ाि घ्या. 

आंतरराष्ट्ी्य िाररेरा

सांगा पाहू !
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   (२) संरक्ण खािे.
   (३) वाहिुकीचे वेळापत्क.
   (४) गरोलाि्श ठरवण्यासाठी.

प्रशन ३. भौगरोतलक कारणे तलहा.
  (अ) आंिरराष््ी्य वाररेषा आजच्या ्युगाि महत्वाची 

 ठरि आहे.
  (आ) पृरवीवर तदवस पॅतसतफक महासागराि सुरू हरोिरो.

प्रशन ४. ्रोडक्याि उतिरे तलहा.
  (अ) आंिरराष््ी्य वाररेषा आखिाना करोणत्या बाबी 

 तवचाराि घेिल््या आहेि?
  (आ) आंिरराष््ी्य वाररेषा ओलांडिाना िुमही 

 करोणकरोणिे बदल कराल?
  (इ) आंिरराष््ी्य वाररेषा १८०° रेखावृतिाप्रमाण े

 सरळ का नाही?
  (ई) आंिरराष््ी्य वाररेषा परृवीवरील करोणत्याही 

 भूभागावरून का गेली नाही?
  (उ) आंिरराष््ी्य वाररेषा १८०° रेखावृतिाच्या 

 अनुषंगानेच का तवचाराि घेिली जािे?

प्रशन ५. खालीलपैकी करोणत्या मागा्शने जािाना आंिरराष््ी्य 
वाररेषा ओलांडावी लागेल, िे नकाशासगं्हाचा वापर 
करून शरोिा व पुढील नकाशाि दाखवा.

  (अ) मुबंई- लडंन- न्य्ूयॉक्क- लॉसएतंजतलस- टरोतक्यरो.
  (आ) तदल्ी- करोलकािा- तसंगापूर- मेलबन्श.
  (इ) करोलकािा- हाटँगकाटँग- टाेतक्यरो- सॅनरिॅखनससकरो.
  (ई) चेन्नई- तसंगापूर- टरोतक्यरो- तसडनी- सांति्यागाे.
  (उ) तदल्ी- लंडन- न्यू्यॉक्क.
 ***

प्रशन २. खालील प्रशनांिील ्यरोग्य प्या्श्य तनवडा.
  (अ) आंिरराष््ी्य वाररेषा ओलांडिाना एखाद्ा 

 व्यक्तीला करोठून करोठे जािाना एक तदवस अतिक 
 िरावा लागेल?

   (१) पूववेकडून पखशचमेकडे.
   (२) पखशचमेकडून पूववेकडे. 
   (३) दतक्णेकडून उतिरेकडे.
   (४) उतिरेकडून दतक्णेकडे.
  (आ) जर १५° पवू्श रेखावृतिावर बुिवार सकाळचे १० 

 वाजले असिील, िर आंिरराष््ी्य वाररेषेवर 
 तकिी वाजले असिील?

   (१) बुिवार सकाळचे सहा.
   (२) बुिवार रात्ीचे नऊ.
   (३) गुरुवार दुपारचे दरोन.
   (४) गुरुवार संध्याकाळचे सहा.
  (इ) जागतिक संकिेानुसार पृरवीवरील िारीख व 

 वारािील बदल करोणत्या रेखावृतिावर हरोिरो?
   (१) ०°  (२)   ९०° पूव्श 
   (३) ९०° पखशचम  (४)    १८०°
  (ई) पृरवीवर तदवस आिंरराष््ी्य वाररेषेच्या करोणत्या 

 तदशेला सुरू हरोिरो?
   (१) पूव्श  
   (२) पखशचम
   (३) उतिर
   (४) दतक्ण
  (उ) आंिरराष््ी्य वाररेषेमुळे जगभराि कशामध्य े

 सुसूत्िा ्येिे?
   (१) जी. पी. एस. प्रणाली.

प्रशन १. खालील आकृिीि वेगवेगळ्ा गरोलािाांिील दरोन
  चौकरोन तदले आहिे. दरोनही चौकरोनांच्या मिून

(अ)
   १५०° पखशचम रेखावृति      १५०° पवू्श रेखावृति
   सरोमवार १५ ऑगसट      

 
(ब)   ८०° पखशचम रेखावृति       १७०° पूव्श रेखावृति
            रतववार २५ तडसेंबर

  आंिरराष््ी्य वाररेषा जाि आहे. एका चौकरोनाि
  रेखावृति, वार व तदनांक तदला आहे. दुसऱ्या चौकरोनािील
  वार व तदनांक ओळखा.

आ
ंतरराष्

ट्ी्य िाररेरा

सिाध्या्य



63



64

८. अथ्जशासत्ाशी पररच्य

समजा, िुमचा ्या मतहन्याचा खच्श वरीलप्रमाणे आहे 
आतण मातसक उतपन्न रुप्ये २०,०००/- आहे. िुमचे उतपन्न 
व हरोणारा खच्श ्यांचा िाळमेळ बसवण्यासाठी िुमही ्या 
मतहन्याि वरीलपैकी करोणत्या बाबींना प्रािान्यरिम द्ाल िे 
ठरवा.

िुमच्या प्रािान्यरिमानुसार वरील िक्ता खचा्शसतहि पुनहा 
तलहा व वगा्शि चचा्श करा.

(शिक्षकांसाठी सूचना- शत्द्ार्ाांनी शलशहलपेलपे प्राधान्क्रम ् ाहून 
त्ाप्रमाणपे आत्््कतपेनुसार उत्न्न त् खचना ् ांचपे व्त्सर्ा्न कसपे 
करात्पे लागतपे, हपे स्ष् करात्पे.)

अ््शशासत् ही संज्ा ओईकरोनरोतम्या (OIKONOMIA) 
्या ग्ीक शबदापासून बनली आहे. ्याचा अ््श ‘कौटुतंबक 
व्यवस्ापन’ असा आहे. कौटुंतबक व्यवस्ापन व अ््शशासत् 
्यांि बरेचसे साम्य आहे.

वेळ, पैसा, रिम, भूमी व सािने ्यांचा प्रभावीपणे वापर 
कसा करावा, हे अ््शशासत्ामुळे समजिे. तवतवि सािनांचा 
वापर करून लरोकांच्या अम्या्शद गरजा कशा भागवल््या 
जािाि, ्याचा अभ्यास अ ््शशासत्ाि केला जािरो. तलओनेल 
रॉतबनस ्यांच्या मिे, अम्या्जद गररा (हाि) आवण म्या्जवदत, 
दुवम्जळ ि प्या्ज्यी उप्योगाची साधने ्यांचा मेळ घालणाऱ्या 
मानिी प्र्यतनांचा अभ्यास करणारे शासत् महणरे अथ्जशासत् 
हो्य.

कुटुंबाचे जसे आत ््शक व्यवस्ापन असिे, िसेच 
गावांचे/शहरांचे, राज्यांचे, देशाचे व जगाचे देखील आत््शक 
व्यवस्ापन असिे.

वरील किृीच्या चचवेिून िुमच्या असे लक्ाि ्येईल, की 
व्यखक्तगि तकंवा कौटुतंबक व्यवस्ापन हे मुख्यिः उतपन्न व 
खच्श महणजेच आत््शक घटकांशी संबंतिि असिे. ्यािूनच 
अ््शशासत्ाचा जनम झाला. 

अ.क्र. तपशील अंदारे खच्ज (रुप्ेय)

 (१)

 (२)

 (३)

 (४)

 (५)

 (६)

 (७)

 (८)

 (९)

(१०)

(११)

ररोजचा आहार (नाशिा, जेवण इत्यादी.)

परोशाखाचे दरोन संच तवकि घेणे.

शाले्य सातहत्य तवकि घेणे.

वैद्की्य खच्श

मनरोरंजन

मरोबाइल द्ेयक

फळे, भाजी इत्यादी तवकि घेणे.

साव्शजतनक प्रवासखच्श (बस, रेल्वे, ररक्ा इत्यादी.)

वीजदे्यक

प्य्शटन

बटँकेचा हप्ता.

६,०००/-

२,०००/-

   ५००/-

   ४५०/-

   ५००/-

१,०००/-

१,०००/-

२,६००/-

१,५००/-

४,०००/-

३,०००/-

एकरूण ` २२,५५०/-

भौगोवलक सपष्ीकरण

सांगा पाहू !
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अथ्जव्यिसथेचे प्रकार

भांडिलशाही अथ्जव्यिसथा समारिादी अथ्जव्यिसथा वमश्र अथ्जव्यिसथा
� भांडवलशाही अ््शव्यवस्ेि 

उतपादनांच्या सािनांची मालकी 
आतण व्यवस्ापन खासगी 
व्यक्तींकडे असिे.

� कमाल नफा तमळवणे, हा 
भांडवलशाही अ््शव्यवस्ेिील 
मुख्य हेिू असिरो.

उदा., जम्शनी, जपान, अमेररकेची स्ंयुक्त 
संस्ाने इत्यादी देशांनी ही अ््शव्यवस्ा 
सवीकारली आहे.

� समाजवादी अ््शव्यवस्ेि उतपादनाचे 
घटक एकतत्िरीत्या संपूण्श समाजाच्या 
मालकीचे असिाि, महणजेच सरकारी 
मालकीचे असिाि.

� सामातजक कल््याण सािणे हा समाजवादी 
अ््शव्यवस्ेचा मुख्य हेिू असिरो.

उदा., चीन, रतश्या इत्यादी देशांनी ही 
अ््शव्यवस्ा सवीकारली आहे.

� ्या अ््शव्यवस्ेि साव्शजतनक 
व खासगी क्ेत्ांचे सहअखसितव 
असिे.

� ्या अ््शव्यवस्ेि नफा व 
सामातजक कल््याण ्यांचा ्यरोग्य 
सहसंबंि राखला जािरो.

उदा., भारि, सवीडन, ्ुयना्यटेड 
तकंगडम इत्यादी देशांनी ही 
अ््शव्यवस्ा सवीकारली आहे.

भौगरोतलकदृषट्ा तवचार केल््यास तवतशष् भूप्रदेशािील 
उतपादन, तविरण, िसेच वसिू व सेवांचा उपभाेग ्यांच्याशी 
संबंतिि असलेले उपरिम महणजे अ््शव्यवस्ा हरो्य.

जागतिक सिरावर  अ््शव्यवस्ेचे िीन प्रकार आहेि. 
खालील िक्ता पहा.

अथ्जव्यिसथेचे रागवतकीकरण :
सध्याची आत््शक िरोरणे ही अ््शव्यवस्ेला 

जागतिकीकरणाकडे घेऊन जाि आहेि. जागतिकीकरण महणजे 
वैखशवक अ््शव्यवस्ेची तनतम्शिीच हरो्य. वखैशवक अ््शव्यवस्ा 

अथ्जव्यिसथेची प्रमुख िैवशषट्े

भौगरोतलक 
क्ेत् व

नैसतग्शक 
सािनसामग्ी

राजकी्य 
साव्शभौमतव

लरोकसंख्या

व्यवसा्य

हे नेहमी लक्ात ठेिा.

माहीत आहे का तुमहांला ?

ॲडम खसम् ्यांना अ््शशासत्ाचे जनक मानले जािे. 
त्याचं्या ‘राष््ांची संपतिी’ (Wealth of Nations) ्या 
१७७६ साली प्रकातशि झालेल््या ग्ं्ाि त्यांनी ‘अ््शशासत् 
हे संपतिीचे शासत् आहे’ अशी व्याख्या केली आहे.

v	अ््शशासत् हा महत्वपूण्श सामातजक तवष्य आहे.
v	तवतवि व्यवसा्य, तवतिपुरवठा, प्रशासन, का्यदा, 

िसेच आपल््या दैनंतदन का्य्शके्त्ाि अ ््शशासत्ाचा 
मरोठ्ा प्रमाणाि उप्यरोग केला जािरो.

v	मानवाच्या सामातजक प्रगिीमध्ये अ््शशासत्ाचे महत्व 
अनन्यसािारण आहे.



66

v	राष्ट्रीय उत्पन्ाचे सामाजिक व आज्थिक नयायानुसार वाट्प 
करणे.

v	भजवषयकाळातरील आज्थिक गरिा भागवणयासाठरी योगय तरी 
तरतूद करून ठेवणे.

v	उत्पादन कोणासाठरी करावे याबाबत जनणथिय घेणे.

 अशाप्रकारेे अमयाथिद गरिा व मयाथिजदत साधने यांचा मेळ 
घालणयाचा प्रयतन अ्थिवयवस्ेत केला िातो.

प्रशन १. वतुथिळातरील प्रशनजचन्ांचया िागरी योगय माज्तरी
  भरून अ्थिवयवस्ेचे प्रकार स्पष् करा.

?

?

??

? ?

?

?
?

समािकलयाण (ज्त) साधणे

भारत, सवरीडन व युनायटेड जकंगडम

वयव
स्

ा्पन
 ख

ासगरी 
वयक्

रीकडे

प्रशन २. स्पष्रीकरण जल्ा.
 (अ) अ्थिवयवस्ेचरी सुरुवात घरा्पासून ्ोते.
 (आ) भारताचरी अ्थिवयवस्ा जमश्र सवरू्पाचरी आ्े.
 (इ) अ्थिवयवस्ेनुसार िगातरील देशांचे तरीन गट ्पडतात.

प्रशन ३. खालरील प्रशनांचरी एका वाकयात उततरे जल्ा.
  (अ) वयक्क्गत जकंवा कौटुंजबक वयवस्ा्पन 

कोणतया आज्थिक घटकांशरी संबंजधत 
असते?

  (आ) अ्थिशासत्र ्री संज्ा कोणतया ग्रीक 
शबदा्पासून बनलरी आ्े?

  (इ) भांडवलशा्री अ्थिवयवस्ेत उत्पादनांचया 
साधनांचरी मालकी आजण वयवस्ा्पन 
कोणाकडे असते?

  (ई) िागजतकीकरण म्णिे काय?
उपक्रम :

(१) कोणतया्री एका भारतरीय अ्थिशासत्रज्ाचरी व 
तयाचया अ्थिशासत्रातरील योगदानाबद्दलचरी 
माज्तरी जमळवून वगाथित सादर करा.

(२) तुमचया कुटुंबाचे उत्पन् व खचथि यांचा जवचार 
करून िमाखचथि ्पत्रक तयार करा.

***

्री अशरी सरीमारज्त अ्थिवयवस्ा असते, की िे्े नैसजगथिक 
साधनसं्पततरी, नफा, सेवा, भांडवल, श्रम आजण तंत्रज्ानाचा 
प्रवा् मकु््पणे देशांचया सरीमा्पार िात असतो.

िागजतकीकरण म्णिे देशाचया अ्थिवयवस्ेला 
िागजतक अ्थिवयवस्ेशरी एकरू्प करणे ्ोय. यामधये मकु् 
वया्पार असतो व गुंतवणुकीवररील सवथि बंधने काढून टाकलरी 
िातात.
अर्थव्यवसरथेची का्यये :

प्रतयेक देशाचरी अ्थिवयवस्ा वेगळरी असते. तररी्री 
प्रतयेक अ्थिवयवस्ेचरी प्रमुख कायये ठरलेलरी असतात. 
अ्थिवयवस्ेचरी का्री कायये ्पुढरीलप्रमाणे आ्ेत.
v	कोणतया वसतूचे जकतरी उत्पादन करायचे याचा जनणथिय घेणे.

v	उत्पादनखचाथित िासतरीत िासत काटकसर करणे.

सवाध्या्य

पहा बरथे जमतथे का ?

समिा तुम्री कृजिप्रधान देशाचे अ्थिमंत्ररी आ्ात. 
देशाचया सवाांगरीण जवकासाला प्राधानयक्रम देऊन जकमान 
्पाच कलमरी कायथिक्रम आखा.
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शोधा पाहू !

खालील मातहिी तमळवा.
Ü घरािील दैनंतदन गरजेच्या वसिूंची ्यादी करा.
Ü ्या वसिूंचा वापर करोण करोण करिे?
Ü ्या वसिूंचा पुरवठा िुमहांला करोठून हरोिरो, िे त्यापुढे 

तलहा.
Ü ्यादीिील वसिू िुमही करोठून खरेदी करिा?
Ü खरेदी-तवरिीच्या तरि्येला िुमही का्य महणाल?
Ü वसिूंची तवरिी करणारा दुकानदार वसिूंच्या बदल््याि 

का्य घेिरो?
Ü ्या वसिू िुमही तज्े खरेदी केल््या असिील, ति्े ्या 

वसिू करोठून आल््या व त्यांचा मूळ स्रोि काेणिा, ्याची 
मातहिी घ्या. िे ्यादीिील वसिूंच्या नावापुढे तलहा. 
तमळवलेल््या मातहिीतवष्यी वगा्शि चचा्श करा.

ज्याप्रमाणे इिर तठकाणांहून वसिू िुमच्याप्यांि ्येऊन 
परोहचिाि, त्याप्रमाणे िुमच्या गावाि/शहराि ि्यार हरोणारी 
एखादी तवशेष वसिू/पदा््श करोठे करोठे पाठवला जािरो?

९. व्यापार

वरील जमा केलेल््या मातहिीवरून िुमच्या असे 
लक्ाि ्येईल, की आपल््या गरजेच्या वसिू आपण आपल््या 
पररसरािील दुकानांमिून, बाजारािून तकंवा मॉल इत्यादी 
तठकाणांहून खरेदी करिरो. बहुिेक सव्श तवरेििे सविः 
करोणिाही माल तकंवा वसिू बनवि नाहीि. त्या वसिू िे 
करोठून िरी आणिाि. ्या सगळ्ाच वसिू आपल््या पररसराि 
ि्यार हरोिाि असे नाही. ्या वसिू अनेक दूरदूरच्या तठकाणी 
ि्यार हरोिाि. घाऊक बाजारपेठ, कारखाने, कृषी उतपन्न 
बाजार सतमत्या इत्यादी तठकाणांहून ्या वसिू प्र्म तकरकरोळ 
तवरिेत्यांकडे व पुढे आपल््याप्यांि परोहचिाि.

व्यापारमागणी/खरेदी तवरिी/पुरवठा

आकृती ९.१ ः व्यापार संकलपना

दैनंतदन जीवनाि आपल््या तवतवि गरजा असिाि. ्या 
गरजा पूण्श करण्यासाठी आपण तवतवि वसिूंची खरेदी करिरो. 
खरेदी करिरो महणजे आपण मागणी करिरो.

्या वसिूंची मागणी पूण्श करण्यासाठी वसिूंचे उतपादन 
केले जािे. वसिूंचा पुरवठा उतपादक करिरो, महणजेच त्या 
घाऊक व्यापाऱ्याला तवकिाे.

अशाप्रकारे एकमेकांच्या गरजा पूण्श करण्यासाठी वसिूंची 
खरेदी व तवरिी केली जािे. आपण वसिूंची खरेदी करणारे 
ग्ाहक असिरो, िसेच वसिूंचे उतपादन करणारे उतपादक तकंवा 
तवरिी करणारे तवरिेिे असिाि.

ग्ाहक व तवरिेिे वसिूंची खरेदी-तवरिी तकंवा 
देवाणघेवाण करिाि. ्याला व्यापार असे संबरोििाि.

व्यापार ही एक महत्वाची आत ््शक तरि्या आहे. 
समाजािील  लरोकांचे आत््शक जीवन एकमेकांवर अवलंबून 
असिे.

करोणिाही प्रदेश तकंवा देश सव्यंपूण्श नसिरो. लरोकांच्या 
गरजा पूण्श करण्यासाठी दरोन प्रदेशांदरम्यान व्यापार हरोणे 
गरजेचे असिे. प्रत्येक प्रदेशाची भौगरोतलक पररखस्िी 
वेगवेगळी असल््याने प्रत्येक प्रदेशाि तवतशष् वसिूंचे उतपादन 
हरोि असिे.

ज्या तठकाणी एखाद्ा वसिूची कमिरिा असिे, िे्े 
त्या वसिूला मागणी असिे. ज्या तठकाणी वसिूचे उतपादन 
अतिररक्त हरोिे, िे्ून त्या वसिूचा पुरवठा हरोिरो. अशाप्रकारे 
अतिररक्त उतपादन असणाऱ्या प्रदेशाकडून िुटवडा असलेल््या 
प्रदेशांकडे वसिूंचा मागणीनुसार पुरवठा हरोि असिरो. उदा., 
जममू-काशमीरमध्ये हरोणारे सफरचंदाचे उतपादन भारिािील 
इिर राज्यांि मागणी असलेल््या तठकाणी पाठवले जािे.

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.
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व्यापारामध्ये वसिूंची खरेदी-तवरिी हरोिे हे आपण 
पातहले; पण वसिूंची देवाणघेवाण न हरोिासुद्धा व्यापार 
हरोिरो, हे िुमहांला माहीि आहे का?
| भाजीवाल््याला पैसे देऊन त्या बदल््याि भाजी तमळिे.
| पुसिकाची तकंमि देऊन त्या बदल््याि पुसिक तमळिे.
| वाहनािून प्रवास कले््याबद्ल शुल्क द्ावे लागिे. त्या 

बदल््याि करोणिी वसिू तमळिे?

| डॉकटर, वकील ्याचं्याकडून तमळालेल््या सल्ल््याबद्ल 
मरोबदला द्ावा लागिा.े त्या बदल््याि करोणिी वसिू 
तमळिे?

| िुमही तसनेमाला जािा, िेवहा तसनेमागृहाि जाण्यासाठी 
तितकटाचे शुल्क देऊन तिकीट घ्यावे लागिे. िे का?

| िुमही केशकि्शनाल्याि जाऊन केस कापून घेिा व त्यासाठी 
िुमही मरोबदला देिा. िरो का?

आकृती ९.२  (अ) ः दृश्य व्यापार

आकृती ९.२  (ब) ः अदृश्य व्यापार

वरील घटनांमध्ये जेवहा दृश्य वसिूचंी खरेदी-तवरिी 
हरोिे, िेवहा त्यास दृश्य व्यापार महणिाि; परंिु जेवहा सेवांची 
देवाणघेवाण हरोिे, िेवहा त्यास अदृश्य व्यापार महणिाि.

भौगोवलक सपष्ीकरण

सांगा पाहू !

माहीत आहे का तुमहांला ?

व्यापार ही संकल्पना अतिप्राचीन काळापासून 
अखसितवाि आहे. प्राचीन व मध्य्युगीन काळाि व्यापार 
हा वसिुतवतनम्य पद्धिीद्ारे हरोि असे. ्यामध्ये वसिूंच्या 
बदल््याि वसिूंची देवाणघेवाण हरोि असे. रिमाच्या 
मरोबदल््याि िान्य तकंवा िान्याच्या मरोबदल््याि िेल, 
मीठ, मि, दूि इत्यादी पदा्ाांची देवाणघेवाण हरोि असे. 
्या व्यापाराि चलनाचा वापर हरोि नवहिा. घरािील जुन्या 
कपड्ांच्या मरोबदल््याि भांडी, डबे देणारे व्यावसात्यक 
आजही तदसिाि; परंिु ्यामध्ये वसिूचे ्यरोग्य मूल््य 
ठरविाना अडचणी तनमा्शण हरोिाि. पूवगीही अशा अडचणी 
तनमा्शण हरोि असि. ्यावर उपा्य महणून पुढे चलनाचा 
वापर सुरू झाला. आज आिुतनक जगाि चलनाद्ारेच 
व्यापार हरोिरो; परंिु आजही काही दुग्शम भागांि, आतदवासी 
जमािींमध्ये अल्पप्रमाणाि वसिुतवतनम्य पद्धि 
अखसितवाि आहे.

िसतुविवनम्य पद्धत
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व्यापाराचे प्रकार

वसिूच्या प्रमाणानुसार 
(वसिूंची नगसंख्या)

देशांिग्शि/ 
अंिग्शि 
व्यापार

आंिरराष््ी्य/
बतहग्शि 
व्यापार

तकरकरोळ 
व्यापार

घाऊक
व्यापार

प्रदेश 
तवसिारानुसार

व्यापाराचे प्रकार :

(१) िसतूच्या प्रमाणानुसार : वसिूंच्या संख्येच्या 
प्रमाणानुसार घाऊक व्यापार व तकरकरोळ व्यापार असे दरोन 
प्रकार पडिाि.

� घाऊक व्यापार : व्यापारी मरोठ्ा प्रमाणावर 
मालाची खरेदी करिाि. उतपादकाकडून ही खरेदी ्ेट केली 
जािे. खरेदी केलेल््या मालाची तवरिीदेखील मरोठ्ा प्रमाणावर 
तकरकरोळ व्यापाऱ्यांना केली जािे. त्यावेळेस हरोणारा व्यापार 
महणजे घाऊक व्यापार. कारखानदार, शेिकरी इत्यादींकडून 
घाऊक व्यापारी मरोठ्ा प्रमाणावर मालाची खरेदी करिाि 
उदा., आंब्यांचे तकंवा संत्यांचे बागाइिदार, बागेिील संपूण्श 
उतपादन घाऊक व्यापाऱ्याला  तवकिाि.

� वकरकोळ व्यापार : मरोठ्ा घाऊक व्यापाऱ्यांकडून 
माल घेऊन व्यापारी ्ेट उपभरोकत्याला तवकिाि. अशा 
व्यापारास तकरकरोळ व्यापार महणिाि. ्यामध्ये वसिूंचे प्रमाण 
कमी असिे. उदा.,  तकरकरोळ तवरिी करणारे दुकानदार, 
मंडईमिील भाजी तवरेििे इत्यादी.

(२) प्रदेश विसतारानुसार : मालाची  खरेदी-तवरिी 
तवतवि सिरांवर हरोि असिे. त्यानुसार स्ातनक, तवभागी्य, 
राष््ी्य व आंिरराष््ी्य असे व्यापाराचे प्रकार हरोिाि.

� देशांतग्जत व्यापार/अंतग्जत व्यापार : एकाच 
देशािील वेगवेगळ्ा प्रदेशांमध्ये हा व्यापार हरोिरो. देशाचा 
आकार, सािनसंपतिीची उपलबििा, तवतवििा आतण 
तविरण ्यांचा पररणाम प्रामुख्याने देशांिग्शि व्यापारावर हरोिरो. 
लरोकसंख्येचे प्रमाण, वाहिूक, संदेशवहन सुतविा, लरोकांचे 
राहणीमान, तवपणन व्यवस्ा ्यांचाही पररणाम  देशांिग्शि 

व्यापारावर हरोि असिरो. भारिाि भौगरोतलक घटकांिील 
तवतवििा आतण जासि लरोकसंख्या, ्या घटकांमुळे अंिग्शि 
व्यापार मरोठ्ा प्रमाणाि हरोिरो. अंिग्शि व्यापाराच्या 
तवकासावर देशाचा तवकास अवलंबून असिरो. आत ््शक 
तवकास जासि असेल, िर व्यापारही जासि असिरो, महणजेच 
हा संबंि िनातमक असिरो.

� आंतरराष्ट्ी्य व्यापार : आंिरराष््ी्य व्यापार महणजे 
एका देशाचा इिर देशांशी हरोणारा वसिू व सेवा ्यांचा तवतनम्य 
हरो्य. काही देशांमध्ये तवतशष् वसिूंचे अतिररक्त उतपादन 
हरोिे. िे मागणी असलेल््या देशांकडे पाठवले जािे. ्यािूनच 
आंिरराष््ी्य व्यापाराची सुरुवाि हरोिे.

आंिरराष््ी्य व्यापार जेवहा दरोन देशांमध्ये हरोिरो िेवहा 
त्या व्यापाराला द् विपक्ी्य व्यापार असे महणिाि. जेवहा 
आंिरराष््ी्य व्यापार दरोनपेक्ा अतिक देशांदरम्यान हरोिरो, 
िेवहा त्या व्यापाराला बहुपक्ी्य व्यापार असे महणिाि.

काही देश त्यांच्या गरजेपेक्ा जासि वसिूंचे उतपादन 
करिाि. उदा., सौदी अरेतब्या, कुवेि इत्यादी देशांमध्ेय 
हरोणारे खतनज िेल उतपादन; कॅनडा, सं्ुयक्त संस्ाने इत्यादी 
देशांिील गहू उतपादन. हे उतपादन मागणी करणाऱ्या देशांना 
पुरवले जािे.

�	आ्यात ि वन्या्जत : आ्याि व तन्या्शि ्या 
आंिरराष््ी्य व्यापारािील मूलभूि तरि्या आहेि. जेवहा 
एखादा देश आपल््याकडे कमिरिा असलेल््या वसिू तकंवा 
सेवा इिर देशांकडून तवकि घेिरो, िेवहा त्या तरि्येला आ्याि 
असे महणिाि. जेवहा एखाद्ा देशाि गरजेपेक्ा जासि 
उतपादन केले जािे आतण िे उतपादन गरज असलेल््या देशांना 
तवकले जािे, िेवहा त्या तरि्येला तन्या्शि असे महणिाि.

पहा बरे रमते का ?

करोणत्याही एका आत््शक वषा्शसाठी भारि व जपान 
्यांच्या दरम्यान हरोणाऱ्या प्रमुख वसिूंची आ्याि-तन्या्शि व 
त्यांच्या मूल््याची मातहिी तमळवा व दरोन पररचछेद तलहा.
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व्यापार संतुलन :
एखाद्ा देशाच्या तवतशष् काळािील आ्याि व तन्या्शि 

मूल््यामध्ये असलेला फरक महणजे व्यापार संिुलन हरो्य. 
व्यापार संिुलनाचे प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेि.
l	जवेहा आ्यािीच े मलू््य ह े तन्या्शिीच्या मलू््यापेक्ा जासि 

असि,े िवेहा ि ेप्रवतकरूल व्यापार सतंलुन हरो्य.

आ्याि

तन्या्शि

आकृती ९.३ (आ) ः अनुकरूल व्यापार संतुलन

आ्याि तन्या्शि

आकृती ९.३ (अ) ः प्रवतकरूल व्यापार संतुलन

l	जवेहा आ्याि व तन्या्शिमलू््य जवळपास सारख ेअसिे, िवेहा 
त्यास सतंवुलत व्यापार महणिाि.

आकृती ९.३ (इ) ः संतुवलत व्यापार

आ्याि तन्या्शि

आंतरराष्ट्ी्य सतरािरील व्यापार संघिना :
आंिरराष््ी्य व्यापाराची प्रतरि्या स्ातनक सवरूपाच्या 

व्यापारापेक्ा गंुिागुंिीची असिे. हा व्यापार दरोन तकंवा 
अतिक देशांदरम्यान हरोिरो. ्या व्यापारावर देशांमध्ेय 
असलेली अ््शव्यवस्ा, सरकारी िरोरण, बाजारपेठ, का्यदे, 
न्या्यव्यवस्ा, चलन, भाषा इत्यादी घटकांचा पररणाम 
हरोि असिरो. देशादेशांमिील परसपरांचे राजनैतिक संबंि 
्यांमुळेसुद्धा आंिरराष््ी्य व्यापारावर पररणाम हरोिाि. 
काहीवेेळेस व्यापारप्रतरि्ेयिील अड्ळ्ांमुळे परसपरसंबंि 
व सलरोख्यावर तवपरीि पररणाम हरोिरो. हे टाळण्यासाठी 
आंिरराष््ी्य आत ््शक व व्यापार संघटनांची गरज तनमा्शण 
झाली. तभन्न आत््शक सिर असलेल््या देशांमध्ये हरोणारी 
व्यापारप्रतरि्या सहज व न्या्यपूण्श वहावी, ्या हेिूने काही 
आंिरराष््ी्य आत््शक संघटना तनमा्शण झाल््या. ्या व्यापार 
संघटना आंिरराष््ी्य व्यापारवृद्धी व सुलभिेसाठी काम 
करिाि. त्यािील काही  आत ््शक संघटनांची मातहिी पुढील 
करोष्काि तदली आहे.

l	जेवहा तन्या्शिीचे मूल््य हे आ्यािीच्या मूल््यापेक्ा जासि 
असिे, िेवहा िे अनुकरूल व्यापार संतुलन असिे.

आवस्यान मुख्याल्य

रागवतक व्यापार संघिना मुख्याल्य

ररा डोकके चालिा.

समजा िुमही व्यापारी आहाि आतण िुमहालंा िुमचे 
उतपादन देशािील इिर काही राज्यांमध्ये तवका्यचे आहे. 
िसेच हे उतपादन िुमहालंा जगािील काही देशांमध्येदेखील 
तवका्यचे आहे.

F ्यांपैकी करोणिा व्यापार करणे सरोपे आहे?

F करोणत्या व्यापारावर म्या्शदा ्येऊ शकिाि?

F त्यामागील कारणे शरोिा.
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आंतरराष्ट्ी्य संघिनेचे 
नाि

सदस्य देशांची 
संख्या ि मानवचनह

मुख्याल्य 
(देश)

उद्ेश/का्य्ज

जागतिक व्यापार संघटना 
(WTO)

(World Trade 
Organization)

१६४ तजतनवहा 
(खसवतझलांड)

l	आंिरराष््ी्य व्यापाराच्या वाटाघाटींसाठी व्यासपीठ 
उपलबि करणे.

l	व्यापारतवष्यक मिभेद हािाळणे.
l	राष््ांच्या व्यापार िरोरणांवर देखरेख ठेवणे.
l	तवकसनशील देशांसाठी िांतत्क साहाय्य व प्रतशक्ण 

उपलबि करून देणे.
्युररोतप्यन संघ (EU)

(European Union)
२८ ब्ुसेल्स

 (बेखल्ज्यम)
l	्या संघाने ्युराेपमिील तवतवि सदस्य देशांि एकतत्ि 

बाजारप्रणाली तवकतसि केली आहे.
l	्युररोपमध्ये वसिू, सेवा व भांडवल ्यांचा मुक्त संचार हरोणे, 

हे उद ्तदष् आहे.
l	समुदा्यािील सव्श देशांनी वसिूंची देवाणघेवाण करिाना 

सव्श वसिूंवरील जकाि रद् केली आहे.
l	सभासद देशांकररिा ्यूररो चलन तनखशचि केले.

ओपेक (OPEC)
(Organization of

Petroleum Exporting 
Countries)

१३ खवहएन्ना
(ऑखसट््या)

l	खतनज िेलाच्या आंिरराष््ी्य व्यापारावर तन्यंत्ण ठेवणे.
l	सदस्य देशािंील िेल उतपादनाचे व दराचे तन्यंत्ण करणे.
l	िेल तन्या्शिीमध्ये सुसूत्िा राखणे.

साक्क (SAARC)
(South Asian

Association for 
Regional 

Co-operation)

 ८ काठमांडू
(नेपाळ)

l	दतक्ण आतश्यािील देशांच्या समान समस्या ओळखून 
त्यावर समािानकारक िरोडगा काढणे.

l	सदस्य देशांिील सामातजक कल््याण, जीवनमान उंचावणे 
आतण प्रादेतशक सहका्य्श वाढवणे.

l	दतक्ण आतश्यािील अशांििा दूर करणे.

आतस्यान (ASEAN) 
(Association of

South-East Asian 
Nations)

१० जाकािा्श
(इंडरोनेतश्या)

l	आग्े्य आतश्याई देशांि अात््शक तवकास, िसेच 
सामातजक व सांसकृतिक सलरोखा वाढवणे. 

l	प्रादेतशक शांििेस प्ररोतसाहन देणे.
l	सदस्य देशांना अतिक व्यापारवाढीसाठी करसवलिी 

देणे.
आपेक (APEC)
(Asia-Pacific

Economic 
Co-operation)

२१ तसंगापूर l	आतश्या-प्रशांि महासागर क्ेत्ाि मुक्त व्यापार व 
आत््शक सहका्य्श करणे.

l	सदस्य देशांि प्रादेतशक व िांतत्क सहका्या्शला प्ररोतसाहन 
देणे.

तब्कस (BRICS)
(Brazil, Russia,
India, China and 
South Africa.)

५ शांघा्य
(चीन)

l	गटािील देशांची अ््शव्यवस्ा वृद ्तिंगि हरोण्यासाठी 
तनिी उपलबि करणे.

l	परसपरांिील आत््शक सहका्य्श वाढवणे.
l	आत््शक सुरतक्ििा मजबिू करणे.

रगातील काही आवथ्जक संघिना
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खालील संघटनांमधील सदस्य देशांची नावे 
आंतरजालाच्या साहाय्याने ममळवा. हे देश आकृती ९.४ 
मधील आराखड्ात संघटनामनहा्य वेगळ्ा रंगात दाखवा. 
� ओपेक (OPEC) सदस्य देश
� साक्क (SAARC) सदस्य देश

बांधणी केली. शहराच्या सुपरमाककेटशी संपक्क साधला. 
त्याच्या शेतमालाची गुणवतता पाहून सुपरमाककेटने त्या 
शेतमालाची जामहरात करून तो मवक्रीसाठी ठेवला. आज 
धोंमिबाचा शेतमाल पूववीपेक्ा अमधक मकमतीला मवकला 
जात आहे.
| धोंमिबाच्या शेतमालाला चांगला भाव कशामुळे ममळू 

लागला?
| त्यासाठी धोंमिबाच्या मुलाला का्य करावे लागले?
| पररसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव 

ममळण्यासाठी तुमही कोणते उपा्य सुचवाल?
विपणन :

आकृती ९.४ ः नकाशा आराखडा

धोंमिबा आपल्या शेतात भरपूर कष्ट करून उततम 
तऱहेच्या भाज्या व इतर शेतमाल मपकवा्यचा; पण बाजारात 
त्याला महणावी तशी मकंमत ममळत नसे. कॉलेजमध्ये 
मशकणाऱ्या धोंमिबाच्या मुलाने ही पररससथिती पामहली आमण 
त्याने प्रथिम शेतमाल सवच्छ करून त्याची चांगल्या वेष्टनात 

कोणत्याही मालाचे ्योग्य प्रकारे सादरीकरण महत्वाचे 
असते. मालाची गुणवतता त्यानुसार होणारी प्रतवारी, तो माल 
ग्ाहकापुढे कशाप्रकारे सादर केला जातो, ्यांवरून मालाची 
मकंमत ठरते. धोंमिबाच्या शेतमालाबाबत ्याची कमतरता 
होती, ती धोंमिबाच्या मुलाने वेळीच ओळखली आमण त्यात 
बदल केले. अशाच प्रकारे औद्ोमगक उतपादनात मकंवा 

भौगोविक सपष्ीकरण
सांगा पाहू !

जरा विचार करा.

F	सपंणू्ण जगात एकच चलन वापरात असेल, तर का्य 
होईल?

नकाशाशी मैत्ी

0                                             5000 {H$‘r
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शेिमालासाठी उपा्य्यरोजना केल््यास ग्ाहकांच्या नजरेि 
मालाची प्रि वाढिे, त्यामुळे मालाला तकंमि िर तमळिेच; 
पण अशा मालाची मागणीदेखील वाढू लागिे.

ज्या वसि ू िुमही घरी नेहमी वापरिा, त्यांपैकी काही 
वसिूंची ही ्यादी तदली आहे. त्या प्रत्येक वसिूसमरोर तिचे नाव, 
उतपादकाचे नाव व मातहिीचा स्रोि तलहा.

अ.
क्र.

िसतू

(१) दाि घासण्याची  
पेसट/पावडर

(२) चहा तकंवा  
कॉफी पावडर

(३) अंघरोळीचा साबण
(४) केशिेल
(५) तबखसकटे

 वरील मातहिीवरून िुमच्या असे लक्ाि आले असेल, 
की आपण ज्या वसिू वापरिरो त्यांची गुणवतिा महत्वाची 
असिे. त्याचबररोबर त्यांची जातहरािही आपल््यावर प्रभाव 
पाडिे. प्रत्येकाला सव्शच उतपादनांतवष्यी मातहिी नसिे; 
परंिु िी उतपादने करोणीिरी वापरि असिाना पातहल््यास, 

बासमिी
अखखा, िुकडा, दुबार इत्यादी.
कंपनीचे नाव, तचनह, नंबर.
उतपादनाच्या दजा्शतवष्यीचा िपशील - तकंमि, जातहराि, तविरण.
आकष्शक बांिणी.

तांदूळ

उदाहरणाथ्ज,

उतपादकापासून ग्ाहकाप्यांि वसिू जािाना एक अदृश्य प्रवाह ि्यार हरोिरो. ्या प्रवाहािील व्यावसात्यक का्याांना एकतत्िपणे 
तवपणन असे महणिाि. वसिूची तकंमि, तवरि्यवृद्धी, जातहरािी आतण तविरण हे तवपणनाचे मुख्य घटक आहेि.

उतपादन (Production)
वगगीकरण (Classification)
मुद्रांकन (Branding)

लेबल (Labelling)

बांिणी (Packaging)

िसतू
तकंमि
(Price)

तवरि्यवृद्धी
(Promotions)

तविरण
(Distribution)

उतपादनांची आकष्शक जातहराि पातहल््यास, उतपादनांतवष्यी 
चौकशी केल््यावर तकंवा बाजाराि बतघिल््यावर लक्ाि 
्येिे, की ही उतपादने आपल््या उप्यरोगाची आहेि, महणून िी 
तवकि घेिली जािाि. हे सव्श तवपणनामुळे शक्य हरोिे. ्यरोग्य 
तवपणनािूनच व्यापार वाढीस लागिरो.
विपणनाचे महत्ि ः

आिुतनक औद्रोतगक समाजरचना, जागतिकीकरण, 
उतपादनांचे मुबलक प्या्श्य व उपलबििा ही आजच्या जगाची 
व्यापार रचना आहे. ्या पाशव्शभूमीवर व्यापारासाठी तवपणन 
व्यवस्ा अतिश्य महत्वाची ठरिे. तवपणनाद् वारे तशसिबद्ध 
पद्धिीने व्यापाराि वाढ करिा ्येिे. उतपादन एकाच वेळी 
मरोठ्ा प्रमाणाि तविररि करिा ्ेयिे. जासिीि जासि 
ग्ाहकांप्यांि परोहचविा ्ेयिे. उतपादनाचे तवरिीमूल््यदेखील 
वाढिे. सदरोष उतपादने बाजारपेठेिून परि काढून घेिा ्येिाि, 
महणून आजच्या ्ुयगाि तवपणन हा व्यापार व्यवस्ेचा एक 
प्रमुख आिार आहे.

ग्ाहकाला गरज आहे, अशी भावना तनमा्शण करणाऱ्या 
जातहरािी मरोठ्ा प्रमाणाि केल््या जाि आहेि. जासिीि  
जासि ग्ाहकांप्यांि परोहचणे, ग्ाहकांना उतपादनांकडे 
आकतष्शि करणे व खरेदीसाठी प्रवृति करणे, हे ्या मागील 
उद्ेश असिाि.

मातहिी िंत्ज्ान व प्रसारमाध्यमे ्यांचा तवपणन व्यवस्ेवर 
खूप प्रभाव पडला आहे. मातहिी िंत्ज्ानािील रिांिीमुळे सारे 

करून पहा.

हे नेहमी लक्ात ठिेा.

मावहतीचा 
स्ोत

उतपादकाचे 
नाि

िसतचूे नाि
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जग हे एक मोठी बाजारपेठ बनले आहे. आंतरजालाच्ा 
माध्मातून जगाच्ा विविध देशांतील उतपादनांची मावहती 
उपलबध होत आहे. ्ातून ग्ाहकाला अनेक प्ाया् उपलबध 
होतात. आंतरजालाच्ा सुविधेमुळे ‘ऑनलाइन ट्ेविंग’, 
‘ई-माककेवटंग’ ्ांसारखी तंत्े ग्ाहक िापरत आहेत.  

उतपादनाची जावहरात करताना खोटी, फसिी वकंिा 
अवतश्ोक्ीपूरया विधाने करून ग्ाहकांची फसिरूक कररे, 
सपधयाकांचे दोष सांगरे, ्ामुळे अनेक िेळा जावहराती आपली 
विशिासाहयाता गमािताना वदसतात, महरून जावहरात करताना 

्ोग् नीवतवन्म पाळरे आिश्क अाहे. ग्ाहकाने देखील 
अशा जावहरातींपासून सािध राहरे आिश्क अाहे. ग्ाहाकची 
फसिरूक झाल्ास त्ाविरुद्ध दाद मागण्ासाठी ग्ाहक 
संरक्षर का्दा केलेला आहे.

आपली गरज ओळखून 
उतपादने रासत दराने खरेदी 
करण्ाकिे ग्ाहकांचा कल असरे 
आिश्क असते.

प्रशन १. खालील व्ापार प्रकारांचे िगगीकरर करा.
  (अ) महाराष्् ि पंजाब (ई) चीन ि कॅनिा
  (आ) भारत ि जपान (उ) भारत ि ्ुरोपी् संघ
  (इ) लासलगाि ि पुरे
प्रशन २. खालील विधानांसाठी आ्ात ि वन्ायात ्ांपैकी ्ोग्
  शबद वलहा.
  (अ) भारत मध्पूिया आवश्ातील देशांकिून खवनज 

तेल खरेदी करतो.        

  (आ) कॅनिामधून आवश्ाई देशांकिे गहू विक्ीसाठी 
पाठिला जातो.        

  (इ) जपान आपेक देशांना ्ंत्सामग्ी पाठितो.                 
             

प्रशन ३. अ्ोग् विधाने दुरुसत करून पुनहा वलहा.
  (अ) भारत हा देश सि्ंपूरया आहे.
  (आ) ज्ा वठकारी एखाद्ा िसतूचे उतपादन अवतररक् 

होते, तेथे त्ा िसतूंना मागरी नसते.
  (इ) सथावनक सिरूपाच्ा व्ापारापेक्षा आंतरराष््ी् 

व्ापाराची प्रवक््ा सहज ि सोपी असते.
  (ई) आग्े् आवश्ाई देशांत आवथयाक विकास, तसेच 

सामावजक ि सांसककृवतक सलोखा िाढिण्ासाठी 
साक्क ही संघटना का्या करते.

प्रशन ४. पुढील उदाहररांतील व्ापाराचा प्रकार ओळखून वलहा.
  (अ) सृष्ीने वकरारा दुकानातून साखर आरली.
  (आ) महाराष््ातील शेतकऱ्ांचा कापूस सुरतेतील 

व्ापाऱ्ांनी खरेदी केला.
  (इ) समीरने आपल्ा शेतातील िावळंबांची 

ऑसट्ेवल्ाला वन्ायात केली.
  (ई) सदाभाऊंनी घाऊक माककेटमधून दुकानात 

विक्ीसाठी १० पोती गहू ि ५ पोती तांदूळ विकत 
आरले.

प्रशन ५. खालील प्रशनांची थोिक्ात उततरे वलहा.
  (अ) व्ापाराच्ा प्रकारांचे िगगीकरर दशयािरारा 

ओघतक्ा त्ार करा.
  (आ) व्ापार संतुलनाच्ा प्रकारांतील फरक सांगा.
  (इ) जागवतक व्ापार संघटनेचे उदे्श सांगा.
  (ई) ओपेक ि आपेक ्ा व्ापार संघटनांच्ा 

का्ायातील फरक सांगा.
  (उ) आवश्ा खंिातील कोरत्ाही एका व्ापार 

संघटनेचे का्या वलहा.
  (ऊ) शेतकऱ्ांच्ा दृष्ीने विपरनाचे महत्ि वलहा.
प्रशन ६. खालील तकत्ात सन २०१४-१५ सालातील काही 

देशांचे आ्ात-वन्ायात मूल् दशलक्ष ् ू. एस. िॉलरमध्े 
वदले आहे. ्ा सांख््की् मावहतीचा जाेि सतंभालेख 
त्ार करा. सतंभालेखाचे काळजीपिूयाक िाचन करा ि 
सदर देशांच्ा व्ापार संतुलनाबद्ल थोिक्ात वलहा.

देश निर्यात मूलर आर्त मूलर

चीन
भारत

ब्ाझील
सं्ुक् संसथाने

२१४३
२७२
१९०

१५१०

१९६०
३८०
२४१

२३८०

 उपक्रम :
वशक्षकांच्ा मदतीने ि मागयादशयानानुसार खालील उपक्म 
िगायात करा.
एखाद्ा उतपादनाची उतककृष् जावहरात त्ार करून तुमच्ा 
उतपादनाच्ा जावहरातीला िगायात जासतीत जासत पसंती 
वमळिा.

***

स््धर्र
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[खपेडपेगात्ातील िपेतकरी (तात्ा) त् त्ांचा मुलगा (सुरपेि) 

्ांच्ात झालपेला संत्ाद ्ुढपे शदलपेला आहपे. तो काळजी्ूत्नाक त्ाचा. 

त्ात्रील शत्चारलपेल्ा प्र्नांत्र त्गानात चचाना करा.]

िात्या  ः सुरेश, आज म्या रानाकडे उतशरा ्येिू, िू महरोरं हरो.
सुरेश ः िात्या, माझ्या मनाि आज कारखान्याला जा्यचा 

तवचार आहे.
िात्या ः का रं बाबा?
सुरेश ः मला असं वाटिं, की मी त्या कारखान्याि नरोकरी 

करावी.
िात्या ः कारखान्याि चाकरी? कशापाई?
सुरेश ः िात्या, कारखान्याि नरोकरी केल््यानं मला दरमहा 

पगार तमळेल. जासि वेळ काम केलं िर जादा पैसे 
तमळिील. पुनहा तदवाळीला बरोनसही तमळेल.

िात्या ः अारं, मग आपल््या शेिीचं का्य?
सुरेश ः नरोकरी करि करि शेिाची कामंही पाहणार. 
िात्या ः िे समदं ठीक हा्य रं, पन िुला हे जमनार?
सुरेश ः िात्या, मी बघेन िे सगळं, िुमही तचंिा करू नका. 

आपण जरा भतवष्याचा तवचार करा्यला हवा.  
आपलं गाव आिा जसं तदसिं्य ना त्याि भतवष्याि 
खूप मरोठे बदल हरोणार आहेि.

िात्या ः कंचे बदल महंिु्यास िू?
सुरेश ः अहरो िात्या, िुमही जरा भूिकाळाि जा. पूवगीचं 

गाव आठवा. आपलं गाव तकिी लहान हरोिं. 
आपल््या गावाची आजची खस्िी बघा. आज 
आपल््या गावाजवळ कारखाना आला्य. 
आपली शेिीही गावाजवळ आहे. कारखाना सुरू 
झाल््यामुळे रसत्यांचा तवकास हरोईल. दवाखाने, 
शाळा-महातवद्ाल्य, प्रशासकी्य का्या्शल्य 
अशा सुतविा सुरू हरोिील. गावाि मरोठमरोठ्ा 
इमारिी उभ्या राहिील. बाहेरून लरोक राहा्यला 
्येिील. गावाचा पसारा वाढेल. गावाचा तवकास 
हरोईल.

खालील प्रशनांची उतिरे द्ा.
| सुरेश कारखान्याि कामाला जाण्याचा तवचार 

का करिरो?
| िात्यांना कशाची तचंिा पडली आहे?
| सुरेशला गावाि करोणिे बदल घडिील असे वाटिे?
| गावाच्या संदभा्शि आणखी का्य का्य बदल घडिील असे 

िुमहांला वाटिे?

सुरेशच्या गावाजवळ कारखाना सुरू झाल््यामुळे 
गावािील लरोकांच्या व्यवसा्याि बदल हरोऊ लागलेला  
िुमच्या लक्ाि ्येईल. कामातनतमति परगावांहून अनेक लरोक 
गावाि ्येऊन राहू लागिाि. त्याबररोबर वाहिूक सुतविा, 
उपाहारगृह, खाणावळ, तकरकरोळ तवरिीची दुकाने, वैद्की्य 
सेवा, शाळा इत्यादी सुतविांमुळे गावाच्या मूळ सवरूपाि 
बदल हरोि जािरो. 

आपल््या देशाचा तवचार केल््यास शेिी हा ग्ामीण 
भागािील प्रमुख व्यवसा्य आहे. शेिी व शेिीला पूरक 
व्यवसा्य ग्ामीण भागाि पूवा्शपार केले जािाि; परंिु आिा 
वेगवेगळे उद्रोगिंदे ग्ामीण भागाि सुरू हरोि आहेि. 
उदा., कारखाने, तगरण्या, ऊजा्शप्रकल्प, बहुउद्ेशी्य 
प्रकल्प इत्यादी. ्यामुळे स्ातनक िसेच आजूबाजूच्या 
प्रदेशािील लरोक कामासाठी ्येऊ लागल््यामुळे गावाच्या 
लरोकसंख्ेयि वाढ हरोिे. ्या लरोकांना तवतवि सेवा उपलबि 
करून देण्यासाठी इिर सेवा व्यवसा्य तवकतसि हरोिाि. 
उदा., सवासर्य, खानपान, रुगणाल्य, मनरोरंजन इत्यादी. 
पररणामिः गावाचा तवसिार वाढि जािरो. पूवगीच्या गावाचे 
सवरूप बदलि जािे. 

गावामिील साव्शजतनक सेवा पुरवणाऱ्या व्यवस्ेि 
बदल हरोऊन ग्ामपंचा्यिीऐवजी नगरपररषद तकंवा 
नगरपातलका उद्यास ्ेयिाि. तवतवि मूलभूि साव्शजतनक 
सेवा नागररकांना उपलबि करून देण्याचे काम ्या व्यवस्ेला 
करावे लागिे. उदा., पे्यजल, रसिे, वाहिूक व सांडपाणी 
व्यवस्ा, रसत्यावरील तदवे इत्यादी. ्यांतशवा्य नगरतन्यरोजन, 
करमणुकीची सािने, प्रेक्णी्य स्ळे, उद्ाने इत्यादी सुतविा 

१०. नागरीकरण

भौगोवलक सपष्ीकरण

सांगा पाहू !
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देखील तवकतसि कराव्या लागिाि. प्या्श्याने गावाचे रूपांिर 
नगराि/शहराि हरोिे.

आकृती १०.१ : औद्ोवगकीकरण

भारिािील नागरीकरणाचा तवचार करिा सन १९६१ िे 
सन २०११ प्यांि नागरी वसिीिील लरोकसंख्या साित्याने 
वाढलेली आहे. सन १९६१ िे सन १९८१ प्यांि नागरी 
लरोकसंख्येची वाढ सािारणिः ५.५५ टक्के हरोिी; परिंु सन 
१९८१ िे सन २०११ प्यांि ही वाढ १३.७३ टकक्यापं्यांि 

परोहरोचल््याचे आढळिे. ्याचा अ््श भारिािील नागरी 
लरोकसंख्यचेी वाढ झपाट्ाने हरोि आहे. नागरीकरण अनेक 
कारणांमुळे हरोि असिे.  त्यांपैकी काही प्रमुख कारणे आपण 
अभ्यासू्या.
औद्ोवगकीकरण :

एखाद्ा प्रदेशामध्ये उद्रोगांचा तवकास व केंद्रीकरण  
हाेणे हा नागरीकरणाला साहाय्यभूि ठरणारा घटक आहे. 
उद्रोगिंद्ांच्या वाढीमुळे नरोकरीच्या आशेने आजूबाजूच्या 
प्रदेशािील लरोक ्या प्रदेशाकडे आकतष्शि हरोिाि, त्यामुळे 
नागरीकरणाची प्रतरि्या गतिमान हरोिे. एकरोतणसाव्या 
शिकादरम्यान मुंबई शहराची वाढ झपाट्ाने झाली, कारण 
मंुबईमध्य ेमरोठ्ा प्रमाणावर कापडतगरणी उद्रोग सुरू झाला 
हरोिा. त्यामुळे मूळची करोळ्ांची वसिी असलेली अनेक गावे 
औद्रोतगकीकरणामुळे व नागरीकरणामुळे मुंबई महानगराचा 
भाग झाली.

व्यापार :
एखाद्ा प्रदेशािील तठकाण, मालाची ने-आण, चढ-

उिार व साठवणूक ्यांसाठी अनुकूल असिे.  अशा तठकाणी 
व्यापार व त्या अनुषंगाने असणाऱ्या इिर सेवांची वाढ हरोिे. 
उदा., व्यापारी संकुल, बटँका, पिसंस्ा,  गरोदामे, शीिगृहे 
इत्यादी. ्या सेवांबररोबरच अशा तठकाणी रसिे, उपाहारगृहे, 

खालील सारणीमिील सांखख्यकी्य मातहिीचा 
वापर करून संगणकाच्या साह्ाने नागरी लरोकसंख्येच्या 
टक्केवारीचा रेषालेख ि्यार करा. ्याबाबि नागरीकरणाच्या 
संदभा्शि चचा्श करा. ्या आलेखाचा अभ्यास करून सन १९६१ 
पासून सन २०११ प्यांि आपल््या देशािील नागरीकरणाबाबि 
िुमचे तनषकष्श िुमच्या शबदांि तलहा. 

अ.
क्र.

िर्ज नागरी लोकसंख्या 
िाढ (िक्के)

नागरीिसतींची 
संख्या

(१) १९६१ १७.७९ २,२७०
(२) १९७१ १९.९१ ३,५७६
(३) १९८१ २३.३४ ३,२४५
(४) १९९१ २५.७२ ३,६०५
(५) २००१ २८.०६ ५,१६१
(६) २०११ ३७.०७ ७,९३५

भौगोवलक सपष्ीकरण

करून पहा.

ररा विचार करा.

पहा बरे रमते का ?

v	िुमच्या पररसरािील गावाचे नागरीवसिीि रूपांिर 
झाल््याचे एखादे उदाहरण सांगा.

v	त्या गावाचे नागरीकरण हरोण्यामागचे प्रमुख कारण 
करोणिे िे जाणून घ्या.

लरोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी करोणकरोणत्या 
सुतविा नागरी भागाि तवकतसि करणे आवश्यक असिे?

भारिी्य जनगणना का्या्शल्याने नगरांच्या संदभा्शने 
१९६१ साली खालीलप्रमाणे तनकष ठरवले आहेि.
l	ज्या वसिीिील काम करणाऱ्या पुरुषांपैकी ७५% पुरुष 

तबगरशेिी व्यवसा्याि असिील, अशा वसिीस नागरी 
वसिी समजावे.

l	वसिीची लरोकसंख्या ५००० पेक्ा जासि असावी.
l	वसिीच्या लरोकसंख्येची कमीि कमी घनिा दर  

चौतकमीला ४०० इिकी असावी.
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शोधा पाहू !

शेिीमध्ये झालेले ्यांतत्कीकरण व िंत्ज्ानाि झालेले 
बदल आंिरजालाच्या माध्यमािून शाेिा. िुमहांला 
तमळालेल््या मातहिीच्या आिारे पररचछेद तलहा.

तनवास इत्यादी बाबीही वाढीस लागिाि. भारिािील नागपूर 
शहर देशाच्या केंद्रस्ानी आहे. हे शहर व्यापाराच्या दृष्ीने 
सरोईचे असल््यामुळे िे्े नागरीकरण वाढि गेले.
्यांवत्कीकरण ि तंत्ज्ान :

्यांतत्कीकरण आतण िंत्ज्ान ्यांचे अनेक फा्यदे तवतवि 
क्ेत्ांि पाहा्यला तमळिाि. नागरीकरणासाठी देखील हे दरोनही 
घटक साहाय्यभूि ठरिाि.

गेल््या काही दशकांि शेिीमध्ये िंत्ज्ानाचा वापर वाढला 
आहे, िसेच ्यांतत्कीकरण वाढले आहे. ग्ामीण भागांिील 
शेिीही आिा मरोठ्ा प्रमाणावर ्यंत्ांच्या साहाय्याने केली 
जािे, त्यामुळे शेिीिील मनुष्यबळ शेिीच्या कामािून मरोकळे 
झाले. हा कामकरी वग्श कामिंद्ाच्या शरोिाि शहरांकडे 
स्लांिररि झाला. पररणामी नागरी लरोकसंख्या वाढू लागली 
आहे.

सथलांतर :
स्लांिर हा नागरीकरणावर पररणाम करणारा महत्वाचा 

घटक आहे. हे स्लांिर अल्पकालीन, दीघ्शकालीन तकंवा 
का्यम सवरूपाचे असिे. स्लांिर हे प्रामुख्याने एका ग्ामीण 
भागािून दुसऱ्या ग्ामीण भागाकडे तकंवा ग्ामीण भागाकडून 
शहराकडे हरोि असिे. उच्च राहणीमानाच्या आकष्शणामुळे 
देखील शहरािील स्लांिररि लरोकांची संख्या वाढू लागली 
आहे. उदा., भारिाच्या तवतवि भागांिून पुणे, मुंबई ्या 
तठकाणी हरोणारे स्लांिर.

िाहतूक ि  संदेशिहन :
रसिे, लरोहमाग्श इत्यादी वाहिुकीच्या सरोईंचा ज्या 

भागाि तवकास हरोिरो, त्या भागािील छरोट्ा वसत्या व गावांचे 
नागरीकरण वेगाने घडून ्येिे. उदा., करोकण रेल्वे तवकतसि 
झाल््यावर ्या मागा्शच्या साखन्नध्याि असलेल््या सावडवे (तजल्हा 
रतनातगरी) सारख्या अनेक गावांचे नागरीकरण हरोऊ लागले 
आहे. महत्वाचे लरोहमाग्श एकत् आल््यामुळे भुसावळचा 
(तजल्हा जळगाव) तवकास झपाट्ाने झाला.

नागरीकरणाचे पररणाम : नागरीकरणामुळे प्रदेशाचे 
सवरूप मरोठ्ा प्रमाणाि बदलिे. भूमी उप्यरोजनामध्ये  हा 
बदल तवशेषिः जाणविरो. जसे, पूवगी शेिीखाली असलेली 
जमीन कारखानदारी व तनवासी प्रदेशाि रूपांिररि हरोिे. 
नागरीकरणामुळे अनेक प्रकारचे फा्यदे हरोिाि, त्याचप्रमाणे 
समस्याही तनमा्शण हरोिाि.
नागरीकरणाचे ्फा्यदे :

सामावरक एकोपा : नागरीकरणामुळे द् तविी्य, िृिी्य 
व चिु््शरिेणीच्या व्यवसा्यांमध्य ेवाढ हरोिे. त्यामुळे आत््शक 
उलाढाल वाढि.े ्या प्रदशेाचंा तवकास झपाट्ाने हरोिाे. वगेवगेळ्ा 
प्रदेशांिून आलले््या लरोकांच्या एकतत्ि राहण्यामुळे शहरांमध्ये 
सांसकृतिक व सामातजक रूढी-परंपरांची देवाणघेवाण हरोि 
असिे. ्यािूनच सामातजक एकरोपा तनमा्शण हरोिरो.

आधुवनकीकरण : तवतवि प्रदेशांिून लरोकांचे स्लांिर 
हरोि असिे. त्यांच्याजवळील ज्ान, कौशल््य व मातहिीची 
देवाणघेवाण सुलभपणे हरोिे. अद््यावि मातहिी, िसेच 
सातहत्य ्यांचा लाभ सव्शप्र्म अशा प्रदेशांना हरोि असिरो. 
उद्रोगिंदे व व्यवसा्यांसंदभा्शि अनेक नवीन प्रकल्प ्या 
प्रदेशाि तवकतसि हरोिाना तदसिाि.  नागरीवसिीला नवनवीन 

पहा बरे रमते का ?

पहा बरे रमते का ?
गेल््या पाच वषाांि िुमच्या पररसरािील प्रमुख वाहिूक 

मागा्शवरील वसिी, गाव, छाेटे नगर ्यांचा झालेला तवसिार 
्यातवष्यी मातहिी तमळवा.

v	िुमच्या तजल्ह्ािील शहरांची ्यादी करा.
v	वरीलपैकी करोणिे घटक त्यांच्या तवकासास कारणीभूि 

ठरले ्यातवष्यी चचा्श करा.
v	शक्य झाल््यास िुमच्या पररसरािील तकंवा जवळच्या 

शहरािील स्लांिररि लरोकांशी संवाद सािा. 
स्लांिराच्या कारणांचा शरोि घ्या.
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कल्पना, अद््यावि मातहिी व िंत्ज्ान्युक्त सरोईसुतविांचा 
फा्यदा प्र्म तमळिरो, त्यामुळे राहणीमानाचा दजा्श उंचाविरो.

सोईसुविधा : नागरी वसिीमध्ये अनेक सरोईसुतविा 
तवकतसि हरोिाि. वाहिूक, संदेशवहन, तशक्ण, वैद्की्य, 
अतग्शमन दल इत्यादी सरोई अत्यंि महत्वाच्या असिाि.

चांगल््या दजा्शच्या वाहिुकीच्या सरोईंमुळे प्रवासामिील 
सुलभिा वाढिे. ्याचा चांगला पररणाम मालवाहिूक, 
बाजारपेठ, व्यापार इत्यादींवर हरोिाना तदसिरो.

तशक्णाच्या सेवादेखील नागरी भागांमध्ये चांगल््या 
तवकतसि झालेल््या आढळिाि. तवशेषिः उच्च तशक्णाच्या  
सरोईंमुळे इिर तठकाणांहून अनेक तवद्ा्गी नागरी भागांि 
्येिाि. उदा., पुणे शहर.

वैद्की्य सरोईदेखील नागरी भागांि चांगल््या तवकतसि 
झालेल््या असिाि. ्या सरोईंचा लाभ घेण्यासाठी इिर 
भागांिून अनेक रुगण व त्यांचे नािेवाईक नगरांमध्ये  काही 
कालाविीसाठी वासिव्यास ्येिाि.
नागरीकरणाच्या समस्या ः

झोपडपट्ी : नागरीकरणामुळे शहरांमिील लरोकसंख्या 
झपाट्ाने वाढिे. ज्या प्रमाणाि लरोकसंख्या वाढिे, त्या 
प्रमाणाि शहरामध्ेय तनवासव्यवस्ा वाढि नाही. बहुिांशी 
स्लांिररि हे आत ््शकदृषट्ा दुब्शल असिाि. त्यांना 
शहरािील तनवासस्ाने परवडि नाहीि. स्लांिररि हरोणारे 
बहुिेक लरोक ररोजगारातनतमति शहराि ्येिाि; परंिु सवाांना 
्यरोग्य ररोजगार तमळिरोच असे नाही, त्यामुळे अनेक लरोकांचे 
उतपन्न कमी असिे. असे लरोक शहराि उपलबि असलेल््या 

मरोकळ्ा जागेवर िातपुरिी व कचच्या सवरूपाची घरे बांििाि. 
आकृिी १०.२ पहा. ही घरे बहुिा अनतिकिृ असिाि. त्यांना 
स्ातनक सवराज्य संस्ांकडून सरोईसुतविा तमळि नाहीि. ्ये्े 
घरांची घनिा खूप जासि असिे. रसिे अरुंद असिाि. मूलभूि 
सुतविांचा अभाव असिरो. अशा झरोपडपट् ट्ा अतनबांिपणे 
वाढि असिाि, त्यामुळे सामातजक, आररोग्यतवष्यक समस्या 
तनमा्शण हरोऊ शकिाि. 

िाहतुकीची कोंडी ः शहरांचा के्त्ी्य तवसिार झाल््याने 
शहरांच्या बाह्विगी भागाि व उपनगरािं लरोक तनवास करिाि. 
शहराच्या केंद्रविगी भागाि व्यवसा्य, उद्रोग, व्यापार, नरोकरी, 
तशक्ण इत्यादींसाठी ररोज उपनगरांिून लरोकांची ्ेय-जा सुरू 
असिे. साव्शजतनक वाहिूक सेवा लरोकसंख्येच्या प्रमाणाि 
पुरेशा उपलबि नसल््यास खासगी वाहनांची गदगी वाढिे. 
पररणामी वाहिुकीची कोंडी हरोिे व प्रवासाि बराच वेळ जािरो. 
आकृिी १०.३ पहा.

आकृती १०.२ ः झोपडपि् िी

आकृती १०.३ ः िाहतुकीची कोंडी

प्रदूरण ः प्रदूषण ही शहरांमिील एक जतटल समस्या 
आहे. त्याचा नागरी जीवनावर तवपरीि पररणाम झालेला तदसून 
्येिरो. ्याि वा्युप्रदूषण, धवतनप्रदूषण, जलप्रदूषण पाहा्यला 
तमळिे. शहरांचा वाढिा तवकास, सरोईसुतविांचा िुटवडा, 

ररा डोकके चालिा.

F कचऱ्याचे ढीग साचले, की त्यािून दुगांिी व ररोगराई 
पसरिे.  

F वाहिूकीची कोंडी तन्यतमिपणे पाहा्यला तमळिे.
्या नागरीकरणाच्या समस्यांवर उपा्य सुचवणारा 

पररछेद तलहा.
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िसेच तन्यमांचे उल्ंघन ्यांमुळे प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या 
हरोिे. शहरांची जशी वाढ हरोिे िशी प्रदूषणािदेखील वाढ हरोिे. 

गुनहेगारी ः स्लांिररि लरोकसंख्येपैकी अनेक लरोकांना 
ररोजगार उपलबि हरोि नाही, त्यामुळे अवैि मागाांचा वापर करून 
अनेक वेळा पैसे कमवले जािाि. ्यािून शहरांमध्ये गुनहेगारी 
वाढलेली तदसिे. चरोरी, घरफरोडी, मारामाऱ्या, खून इत्यादी 
सवरूपाचे गुनहे शहराि हरोिाना आढळिाि. ्यामुळे का्यदा व 
सुव्यवस्ेचे प्रशन गंभीर बनिाि. परोलीस व न्या्य्यंत्णेवरील 
िाण वाढिरो.

वर उले्खलेल््या समस्यांव्यतिररक्त जागांच्या तकमिीि 
झालेली भरमसाट वाढ, गटांमिील संघष्श ्यांमुळे शहरािील 
िाणिणाव वाढिाि. पररणामी शहराचे सामातजक ऐक्य तबघडू 
शकिे.

ररा विचार करा.

माहीत आहे का तुमहांला ?

पहा बरे रमते का ?

तवकतसि नगरांना मातहिी-सपं्रेषण िंत् वापरून 
अद््यावि करण्यासाठी आतण ्या शहरांिील मालमतिेचे 
व्यवस्ापन जासिीि जासि सुलभिेने हािाळण्यासाठी 
‘समाट्श तसटी’ ्यरोजना आकाराला आली. ्या ्यरोजनेचा 
मुख्य उद् देश मातहिी-संप्रेषणाद्वारे शहरािंील तवतवि 
घटकांची मातहिी गरोळा करून त्याद्ारे शहरांचा 
तन्यरोजनबद ्ि तवकास करणे, असा आहे. ्याचा उप्यरोग 
शहरांिील वाहिूक  व संपक्क ्यंत्णा जासि सक्म 
करण्यासाठी हरोईल. अत्यावश्यक वेळेस तकंवा 
आपतकालीन खस्िीि ्यंत्णांना वेळेि प्रतिसाद देिा ्येणे 
इत्यादींचा ्याि समावेश आहे.

F नगराच्या साखन्नध्यािील जलस्रोि कशामुळे प्रदूतषि 
हरोिाि?

F नगराि दूतषि पाण्याची तवल्हेवाट कशी लावली 
जािे?

F नगरांना हरोणारा पाणीपुरवठा हा आररोग्यदा्यक असिरो 
का?

F जल, वा्यू, व धवनी प्रदूषणांमुळे आररोग्यावर 
करोणकरोणिे तवपरीि पररणाम हरोिाि?

F खालील छा्यातचत्ांचे तनरीक्ण करून प्रत्यकेी पाच 
वाक्ये तलहा.

रलप्रदरूण

िा्युप्रदरूण

िा्ुयप्रदूरण
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प्रशन १. पुढील समस्येवर उपा्य सुचवा.
  (अ) शहरािील झरोपडपट्टांची संख्या वाढि  

 आहे.
  (आ) शहरांिग्शि वाहिुकीची कोंडी झाल््यान े

 प्रवासासाठी बराच वेळ खच्श हरोिरो.
  (इ) नागरी वसत्यांमध्ये का्यदा व सुव्यवस्ेचा 

 प्रशन गंभीर बनला आहे.
  (ई) नागरीकरणामध्ये प्रदूषण ही गंभीर समस्या 

 तनमा्शण झाली आहे.
  (उ) नागरी भागाि आररोग्याच्या समस्या तनमा्शण 

 झाल््या आहेि.

प्रशन ३. महत्व सांगा/फा्यदे तलहा.
  (अ) िंत्ज्ान व ्यांतत्कीकरण
  (आ) व्यापार
  (इ) औद्रोतगकीकरण
  (ई) शहरािील सरोईसुतविा 
  (उ) शहरािील सामातजक ऐक्य
प्रशन ४. पुढील बाबींची िुलना करा व उदाहरणे तलहा.
  (अ) वाहिूक व्यवस्ा व वाहिुकीची कोंडी.
  (आ) औद्रोतगकीकरण व वा्ुयप्रदूषण.
  (इ) स्लािंर व झरोपडपट्ी.
  (ई) सरोईसुतविा व वाढिी गुनहेगारी.

प्रशन २. ्यरोग्य जरोड्ा जुळवा.
    ‘अ’ गि  ‘ब’ गि
  (१) िंत्ज्ानाचा तवकास व ्यांतत्कीकरण (अ) नागरीप्रदेश 
  (२) मूळ तनवास सरोडून दुसरीकडे का्यमसवरूपी जाऊन राहणे. (आ) तन्यरोजनाचा अभाव
  (३) ७५% पुरुष तबगरशेिी व्यवसा्याि आहेि.  (इ) स्लांिर
  (४) कचऱ्याची समस्या  (ई) नागरीकरण

रलप्रदूरण धिवनप्रदूरण

Ø सरोबिचे बरोितचनह कशाशी संबतंिि आहे?
Ø ्यासंबंिीची मातहिी आिंरजालाच्या साहाय्याने 

तमळवा.
Ø िुमच्या ररोजच्या जीवनाशी ही ्यरोजना कशाप्रकारे 

तनगतडि आहे िे ्रोडक्याि नमूद करा.

सिाध्या्य
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प्रश्न	 ५.खालील		तक्ा	पूर्ण	करा.	

नागरीकरण प्रक्रिया  पररणाम
झोपडपट्	टाांची	न्नन््णती अ्ननिकृत	न्नवासस्ा्ने

अपुऱ्ा	सोईसुनविा
उच्च	राहरी्ा्नाच्ा	आकर्णरा्ुळ	ेलोकसांख्ा	वाढली.
हे	अलपकाळासाठी	नकंवा	का््	सवरूपाचे	असते.

प्रदूरर

्नोकरीच्ा	सांिी	न्न्ा्णर	झाल्ा.
सुखसुनविाां्ध्े	वाढ

ग्ा्ीर	त	ेशहर	-	बदल

प्रश्न	 ६.	 सपष्ट	करा.
	 	 (अ)	 शहराांची	 वाढ	 नवनशष्ट	 पद्	िती्ने	 झालेली	

	 आढळते.
	 	 (आ)	 तु्च्ा	कलप्नेतील	सुन्न्ोनित	शहर.
	 	 (इ)	 औद्ोनिकीकररा्ुळे	 शहराांचा	 नवकास	

	 घडू्न	्ेतो.
	 	 (ई)	 प्रदूरर	-	एक	स्स्ा.
	 	 (उ)	 सवच्छ	भारत	अनभ्ा्न.
प्रश्न	 ७.	खालील	 ्छा्ानचताांतील	 ्नािरीकरराच्ा	 स्स्ाांवर	

उपा्	सुचवा.

***

उपरिम :
(१)	 भारतातील	्ोठी	्निरे	कोरती	अाहेत,	त्ाांची	्ादी	करा	

व	ती	भारताच्ा	्नकाशात	दाखवा.
(२)	 तु्च्ा	 िावािवळील	 एखाद्ा	 ्हा्निराला	

भेट	 देऊ्न	 ते्े	 कोरत्ा	 सुनविा	 व	 स्स्ा	 आढळू्न	
्ेतात,	ते	नशक्षकाांच्ा	्दती्ेन	नलहा.
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पुढील तक्ता पूण्ज करा.

िाहतुकीचे 
माग्ज

िाहतुकीची 
साधने

िापर कशासाठी

रसिामाग्श ररक्ा प्रवासी वाहिूक
रसिामाग्श ट्क

मेट्रो
जलमाग्श

हतेलकॉपटर
हवाईमाग्श

पाणबुडी
जलमाग्श मालवाहिूक

खेचर
लरोहमाग्श
नळमाग्श

भाव तमळि नाही. नागपूर-सुरि महामाग्श व सुरि-भुसावळ 
लरोहमाग्श तजल्ह्ािून जािरो. 

| िुमच्या गावाहून िुमहांला तसंगापूरला तफरा्यला जा्यचे आहे. 
त्यासाठी िुमच्याजवळ दहा तदवसांचा कालाविी आहे.

पुढे काही तवतशष् पररखस्िी तदली आहे. अशा 
पररखस्िीि िुमही करोणत्या वाहिुकीच्या मागाांचा व 
सािनांचा उप्यरोग कराल िे सकारण सांगा.
| आपतकालीन खस्िीमुळे िुमहांला नागपूरहून 

भरोपाळला परोहरोचा्यचे आहे.
| सवचछिेचा संदेश देि िुमहालंा कन्याकुमारीप्यांि 

जा्यचे आहे. ्यासाठी कालम्या्शदा नाही.
| करोकणािील हापूस आंबा अरब देशािं पाठवा्यचा 

आहे.

| पुण्याहून इंद्रा्यणी िांदळाची तन्या्शि दतक्ण 
आतरिकेिील केपटाउन ्ये्े कमी खचा्शि करा्यची 
आहे.

| नंदुरबार तजल्ह्ाि पालेभाज्यांचे उतपादन मरोठ्ा 
प्रमाणाि झाले आहे; परंिु स्ातनक बाजाराि ्यरोग्य 

प्रवास तकंवा मालाची वाहिूक करिाना आपल््याला अनेक 
बाबींचा तवचार करावा लागिरो, हे िुमच्या लक्ाि आले असेल. 
प्रवासासाठी तवतवि माग्श व सािने उपलबि असल््यावर त्या 
प्या्श्यांचा तवचार आपल््याला करिा ्ेयिरो. रसिे, लरोहमाग्श, जलमाग्श, 
हवाईमाग्श, नळमाग्श इत्यादी मागाांद्ारे वाहिूक करिा ्ेयिे.

वाहिुकीचे माग्श व सािनांची तनवड करिाना पुढील बाबी 
तवचाराि घ्याव्या लागिाि.

११. िाहतूक ि संदेशिहन

वाहिुकीसाठी 
तवचाराि घ्याव्या 
लागणाऱ्या बाबी

अंिर

कालाविी माग्श व सािने

खच्श

वेळ

वसिू
हवामान

बाजारपेठ

प्राकृतिक रचना

वरील बाबी तवचाराि घेऊन प्रवास तकंवा वाहिूक कले््यास 
आपला वेळ व खच्श वाचू शकिरो. प्रवास आरामदा्यी हरोऊ शकिरो. 
मालाचे नुकसान न हरोिा वाहिूक करिा ्ेयिे. ग्ाहकाला द्ावी 
लागणारी मालाची तकंमि केवळ उतपादन खचा्शवर न ठरिा, 
उतपादन खच्श व वाहिूक खच्श ्यांवर ठरिे. मालाची वाहिूक 
जलद, सुरतक्िपणे हाेणे आवश्यक असिे. वाहिूक आत््शकदृषट्ा 
परवडल््याने मालाची तकंमि कमी राखिा ्येिे. 

वाहिूक ही एक पा्याभूि सतुविा आहे. वाहिूक व्यवस्ेिील 
तवकास हे देशाच्या तकंवा प्रदेशाच्या तवकासाचे एक मानक 
मानले जािे. वाहिूक व्यवस्ेिील सुिारणांमुळे प्रदेशाि मालाची 

भौगोवलक सपष्ीकरण

सांगा पाहू !

थोडे आठिू्या.
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सािारा तजल्ह्ाची प्राकृतिक रचना, प्रमुख रसि े व 
लरोहमाग्श नकाशा एकतत्ि अभ्यासल््यास खालील बाबी सहज 
लक्ाि ्येिील.
l	सािारा तजल्ह्ाची पखशचमेकडील बाज ूसह्ाद्री व त्याच्या 

उपशाखानंी महणजचे जासि उचंीच्या भपू्रदेशान ेव्याप्त आह.े 
िे् ील भरूचना चढ-उिाराची आह.े ्याच पररसराि करो्यना 
िरणाचा तशवसागर हा तवसिीण्श जलाश्य पसरलेला आह.े

l	तजल्ह्ाच्या मध्य व पवूवेकडील भाग त्यामानाने कमी व 
मध्यम उंचीचा आहे.

l	प्राकृतिक रचनेचा तवचार करिा सािारा तजल्ह्ाच्या पखशचम 
भागाि वाहिकुीच्या मागाांच ेजाळे तवरळ आहे. तजल्ह्ाच्या 
पूव्श भागाि वाहिुकीच्या मागाांची घनिा मध्यम सवरूपाची 

भौगोवलक सपष्ीकरण

माहीत आहे का तुमहांला ?

माहीत आहे का तुमहांला ?

हररत छन्नमाग्ज (Green Corridor) ः काही 
वेळेस मिृ व्यक्तीने अव्यवदान केलेले असिे. अशा 
वेळेस दात्याच्या तठकाणापासून गरजूप्यांि असे अव्यव 
िािडीने परोहरोचणे आवश्यक असिे. अव्यवांची वाहिूक 
करण्याच्या काळाि सव्श प्रकारचे माग्श तवनाअड्ळा 
उपलबि करून देण्याि ्येिाि. ्याला हररि छन्नमाग्श 
महणिाि. ्यामुळे अव्यवांची वाहिूक जलद गिीने हरोऊन 
्याचकाचे प्राण वाचू शकिाि.

रो-रो िाहतूक : लरोहमागा्शने एका स्ानकापासून 
दुसऱ्या स्ानकाप्यांि वाहिूक करिा ्ेयिे. महामागा्शवर 
मरोठ्ा प्रमाणाि मालवाहिूक हरोि असिे. ट्कने हरोणारी 
मालवाहिूक ही लरोहमागा्शने हरोणाऱ्या वाहिुकीपेक्ा खचगीक 
असिे. ्यावर उपा्य महणून ररो-ररो वाहिूक पद्धि वापरण्यास 
भारिाि सुरुवाि झाली आहे. ्या पद्धिीि मालाने भरलेले 
ट्क मालगाडीवर चढवून लरोहमागा्शने  इखचछि स्ानाप्यांि 
नेण्याि  ्ेयिाि. िे्ून पुढे हे ट्क माल तज्े उिरवा्यचा 
आहे, िे्प्यांि घेऊन जािाि. गिंव्य स्ानाप्यांिचा प्रवास 
लरोहमागा्शने केल््यामुळे वाहिुकीचा खच्श कमी हरोिरो. ्यामुळे 
ट्कच्या वाहिुकीमुळे हरोणारा इंिनाचा खच्श व हरोणारे 
प्रदूषणही टाळिा ्ेयऊ लागले आहे. ररो-ररो वाहिुकीची 
सुरुवाि भारिाि प्र्म करोकण रेल्वे मागा्शवर झाली.

व प्रवाशांची चलनक्मिा वाढिे, िसेच  उद्रोगिंदे आतण 
बाजारपेठा ्यांचा तवकास हरोिरो. आत््शक तवकासाला गिी प्राप्त 
हरोिे. दरडरोई उतपन्न व स्ूल देशािंग्शि उतपादन ्यामध्येही वाढ 
हरोि जािे.

नकाशावाचन करिाना आपल््याला वाहिुकीच्या 
मागाांचे आकृतिबिं सहजपणे पाहिा ्येिाि. काही तठकाणी 
वाहिुकीच्या मागाांचे गडद जाळे, िर काही भागांि तवरळ 
जाळे ्या सवरूपाि तविरण तदसिे. काही भागांि िर वाहिुकीचे 
माग्श उपलबि नसल््याचे आढळिे. एखादा प्रदेश वाहिुकीच्या 
मागाांपासून करोणत्या कारणांमुळे वंतचि राहिरो? करोणत्या 
कारणांमुळे वाहिुकीचे दाट जाळे तनमा्शण हरोिे? असे अनेक 
प्रशन आपल््याला पडू शकिाि. ्या प्रशनांची उतिरे शािेण्यासाठी  
प्रदेशाच्या वाहिुकीच्या नकाशासरोबि त्या प्रदेशाचा प्राकृतिक 
नकाशासुद्धा घ्यावा लागिरो. ्या दरोनही नकाशांचे एकतत्ि 
वाचन कले््यावर ्या प्रशनाचंी उतिरे सापडिाि. 

आकिृी ११.१ व ११.२ ्या नकाशांचा अभ्यास करून 
ही बाब खालील प्रशनाचं्या आिारे समजून घ्या व िुमची उतिरे 
वहीि नोंदवा.
Ø नकाशाि करोणत्या प्रदेशाि वाहिुकीचे माग्श जासि प्रमाणाि 

आढळिाि?
Ø ्या भागाची प्राकृतिक रचना कशी आहे?
Ø वाहिुकीचे माग्श कमी असणारा भाग करोणिा?
Ø ्या प्रदेशाची प्राकृतिक रचना कशा पद्धिीची आहे?
Ø करोणत्या प्रदेशाि वाहिुकीच्या मागाांचा अभाव आढळिरो, 

िे शरोिा.
Ø अशा तठकाणी करोणिा अड्ळा तदसिरो?
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आकृती ११.१ 

आकृती ११.२

नकाशाशी मैत्ी
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आहे, त्यामानाने तजल्ह्ाच्या मध्यभागामध्ये त्यांची 
घनिा जासि आहे. िुमच्या असेही लक्ाि ्येईल, की ्या 
भागािून एक राष््ी्य महामाग्श व लरोहमाग्श गेलेला आहे. ्या 
महामागा्शला जाेडणाऱ्या अनेक रसत्यांचे जाळे तदसिे. 
्यावरून प्राकृतिक रचनेचा महणजेच डाेंगर, दऱ्या, नद्ा 
इत्यादींचा पररणाम प्रदेशािील वाहिकुीच्या मागाांच्या 
तवकासावर हरोिरो, हे िुमच्या लक्ाि ्येईल.
वाहिुकीच्या मागाांचा व प्राकृतिक रचनचेा सहसंबिं 

असिरो. प्राकृतिक रचनचे्या अभ्यासामळु े प्रदशेाची सुगमिा 
व दगु्शमिा लक्ाि ्यिे.े मैदानी सखल प्रदशेाि वाहिकुीच्या 
मागाांच्या सरोई चागंल््या प्रकार े तवकतसि हरोऊ शकिाि, 
त्यामानाने उंचसखल प्रदशेाि त्याचं्या तवकासावर म्या्शदा ्यिेाि.
िाहतुकीचे महत्ि :
� व्यापार तवसिार व जाळे.
� जलद औद्रोतगकीकरण.
� ररोजगार संिीची उपलबििा.
� क्ेत्ी्य दुवा.
� स्ल उप्यरोतगिा.
� दुतम्शळिेवर माि (कमिरिा).
� प्रादेतशक असमिरोल घट.
� प्य्शटन तवकास.

आकृती ११.४ ः मुख्य िपाल का्या्जल्य, मुंबई

आकृती ११.५ ः िृततपत् विक्री केंद्र

संदेशिहन ः वाहिुकीप्रमाणेच संदेशवहन हीदेखील एक 
पा्याभूि सुतविा आहे. आिुतनक काळाि संदेशवहन तकंवा 
मातहिीची देवाणघेवाण हीसुद्धा एक महत्वाची बाब मानली 
जािे.

आकृती ११.३ ः मोबाइल िॅािर

सांगा पाहू !

पहा बरे रमते का ?

प्रवासादरम्यान िुमहालंा ्येणाऱ्या वाहिुकीच्या 
समस्यांचा तवचार करा. ्या समस्यांवर उपा्य महणून 
वाहिुकीच्या सािनांमध्ये तकंवा मागाांमध्ये करोणिे 
नावीन्यपूण्श बदल सुचवाल िे वहीि तलहा.

| िुमहांला माहीि असलेल््या तवतवि संदेशवहनांच्या 
सािनांची ्यादी करा.

| त्यांपैकी तकिी सािने िुमही प्रत्यक् वापरिा, त्या 
सािनांच्या नावांना चौकट करा.

| ही सािने कशासाठी वापरिा?
| उव्शररि सािनांचा वापर करोण करिे?

आजच्या आिुतनक ्युगाि कतृत्म उपग्ह हे संदेशवहनाचे 
अत्यंि महत्वाचे व प्रभावी सािन आहे. मरोबाइलवर संदेशांचे 
आदानप्रदान हरोणे, दूरतचत्वाणी संचावर का्य्शरिम तदसणे, 
हवामानासंदभा्शि अद््यावि मातहिी तमळणे इत्यादी गरोष्ी 
कृतत्म उपग्हांद्ारे एकाच वेळेस करणे शक्य झाले आहे. 
सुदूरसंवेदन िंत्ाच्या साहाय्याने तमळवलले््या उपग्ह प्रतिमांचा 
उप्यरोग भूपृष्ावरील सािनसंपतिीचा अभ्यास व प्रादेतशक 
तन्यरोजन करण्यासाठी हरोिरो.

आंिरजाल व सामातजक माध्यमांच्या ्युगाि सवाांना ्या 
व्यवस्ेचा वापर करावा लागिाे. भारि सरकार ऑनलाइन 
ट्ेतडंग, पेमेंट, मनी टा्नसफर इत्यादींचा पुरसकार करि आहे. 
त्यासाठी माेबाइलवर वापरिा ्ेयिील अशी अनेक ॲपससुद्धा 
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तवकतसि करण्याि आली आहेि. उदा., भीम ॲप, एस.बी.
आ्य. एनीवेअर इत्यादी. ्या संदेशवहनाच्या सुतविांद् वारे 
आपण अनेक प्रकारची द्ेयके भरणे, खरेदी-तवरिी असे अनेक 
व्यवहार करू शकिरो.

संदेशवहनाच्या अशा फा्यद्ांबररोबरच अनेक िरोटेसुद्धा 
आहेि. आंिरजालाद्ारे अनेक गुनहे  हरोि असिाि. उदा., 
ई-मेल/संकेिस्ळ हॅतकंग, फसवणूक, चरोरी, सा्यबर हले्, 
्युद्ध, आिंकवाद इत्यादी. ्यामध्ये मातहिीची चरोरी, आत््शक 
फसवणूक, महत्वाच्या संकेिस्ळांवर आरिमण अशा 
प्रकारचे िरोके संभविाि, त्यामुळे आिंरजालावर सामातजक 
माध्यमांचा वापर करिाना खूप काळजी घेणे अावश्यक 
असिे. आपली मातहिी खात्ी केल््यातशवा्य करोणलाही देऊ 
न्ये. सविःहून करोणिीही संवेदनशील तकंवा व्यखक्तगि मातहिी 
सामातजक नेटवतकिंग साइट् स, बलॉग इत्यादींवर टाकू न्ये. 
आकृिी ११.६ मध्य ेसा्यबर हल्ल््यांची प्रतिमा दाखवली आहे. 
हे हल्े तवतवि देशांदरम्यान हरोिाना तदसि आहेि. ्यावरून 
िुमहांला जागतिक आंिरजालावरील सा्यबर ्युद्धाचा अंदाज 
करिा ्ेयईल. 

आकृती ११.६ ः सा्यबर ्युद्धाची संगणकािरील प्रवतमा

संदेशवहनाची सतुविा आिा मरोठ्ा प्रमाणाि तवकतसि 
झाली आहे. ही सुतविा फक्त दूरधवनीवरून बरोलणे तकंवा संदेश 
पाठवण्यापुरिी रातहली नसून आपण आिा खवहतडओ कॉतलंग 
देखील करू शकिरो. त्याचप्रमाणे खवहतडओ कॉनफरखनसंग द् वारे 
एकाच वेळी अनेकांशी बरोलू शकिरो.

पहा बरे रमते का ?

कतृत्म उपग्हांचे इिर उप्यरोग करोणिे िे शरोिा. 
िुमच्या ररोजच्या जीवनाशी त्याचंा कसा संबंि असिरो, िे 
समजून घ्या.
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प्रश्न १. फरक स्पष्ट करा.
(अ) लोहमार्ग व रस्तेमार्ग.
(आ) वाह्ूक व संदतेशवह्न.
(इ) ्पारं्पररक संदतेशवह्नाची साध्नते व आधुन्नक 

संदतेशवह्नाची साध्नते.
प्रश्न २. सनवस्र उत्रते नलहा.

(अ) व््गमा्न्पतांचा वा्पर संदतेशवह्नासाठी हो्ो. हते 
 नवधा्न स्पष्ट करा.
(आ) टीवही हते संदतेशवह्नाचते सवस् साध्न आहते, हते 

स्पष्ट करा.
(इ) भ्रमणधव्नीचा उ्पयोर करू्न कोणकोणतया प्रकारते  

संदतेशवह्न कर्ा यते्ते?
प्रश्न ३. खालील मानह्ीचया आधारते ्नावते नलहा.
  (अ) नवमा्नसतेवा उ्पलबध असणारी महाराष्टट्ा्ील  

 ्पाच शहरते.
(आ) ट्पाल काया्गलया्ू्न नमळणाऱया सतेवा.

(इ) ्ुमचया ्पररसरा्ील राष्टट्ीय महामार्ग.
 (ई) महाराष्टट्ा्ील साररी नक्नाऱयावरील बंदरते.

प्रश्न ४. सहसंबंध ओळखू्न जुळणी करा व साखळी ब्नवा.
‘अ’ गट ‘ब’  गट ‘क’ गट

ट्पालसतेवा रस्तेमार्ग मानह्ीचते
आदा्न-प्रदा्न

 नशव्नतेरी संरणक जोडणीचते स्पीड्पोसट
जारन्क जाळते 

 आं् रजाल लोहमार्ग आरामदायी 
प्रवास

 रो-रो वाह्ूक संदतेशवह्नाची इंध्न, वतेळ
  ्पार्ंपररक ्पद्ध् व श्रमाची बच्
उपक्रम ः

भार्ा्नते शैक्षनणक व संदतेशवह्न या संदभा्ग् ्पाठवलतेलया कनृतम 
उ्पग्रहांची मानह्ी नमळवा. तयासाठी ICT चा वा्पर करा.

***

स्वाध्वा्

पहवा बरे जमते कवा ?
(१) ्ुमचया शाळतेची सहल जाणार आहते. तया संबंधीची मानह्ी ्ुमही ्ुमचया नमत/मैनतणीला 

e-mail ्नते ्पाठवा. तयाची एक प्र् वर्गनशक्षका्ंना मानह्ीसाठी ्पाठवा.
(२) सोब्चया संरणकीय प्रन्मते्ील सूच्नतेचते न्नरीक्षण करू्न प्रश्नांची उत्रते द्ा.

� सोब्चया सरंणकीय 
प्रन्मा कोणतया 
्ारखतेची आहते?

� या प्रन्मते्ील सूच्ना 
काय सारं् आहते्?

� मानह्ी ्पुनहा प्राप्त 
करू्न घतेणयासाठी 
नक्ी मूलय व ्ते 
कोणतया चल्ना् 
मानर्लते आहते?

� आं्रजालावरील 
हा रुनहा कोणतया 
सवरू्पाचा आहते?
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तवद्ा्गी तमत्ांनरो, अशी कल्पना करा, की िुमहांला 
िुमच्या कुटुंबासरोबि काही तदवस तफरा्यला जा्यचे आहे. 
त्यासाठी महाराष््ािील िुमच्या  आवडत्या १५ तठकाणांची 
्यादी ि्यार करा.

्यादी ि्यार झाल््यावर खाली तदलले््या वगगीकरणानुसार 
िुमही तलतहलेली तठकाणे ्यरोग्य त्या गटाि तलहा.
| समुद्रतकनाऱ्यालगिची तठकाणे.

| ऐतिहातसक तठकाणे.

| अभ्यारण्ये व राष््ी्य उद्ाने.

| ्ंड हवेची तठकाणे.

| िातम्शक तठकाणे.

्यांपैकी प्रत्येक गटािील असे एक तठकाण तनवडा, तज्े 
िुमहांला भेट द्ा्यला आवडेल.

िुमही तनवडलेल््या तठकाणांमागची कारणे करोणिी, 
्यांबाबि वगा्शि चचा्श करा.

१२. प्य्जिन

आपण तवतवि हेिूंनी जवळचा अ्वा दूरचा प्रवास 
करिाे उदा., सण, समारंभ, उतसव, खेळ, भटकंिी, 
मनरोरंजन इत्यादी. करोणत्याही तठकाणी जािाना पूव्शि्यारी 
करावी लागिे. जसे, त्या तठकाणी जाण्याचा माग्श तनवडणे, 
वाहिुकीची सािने, आवश्यक दैनंतदन गरजेच्या वसिू घेणे 
इत्यादी. इखचछिस्ळी परोहचल््यानंिर आपण िे्ील प्रेक्णी्य 
आतण रमणी्य स्ळांना भेटी देिरो. काही वेळा िे्े वासिव्य 
करिरो. िे्ील काही सेवासुतविांचा लाभ घेिरो. त्या बदल््याि 
आपण मरोबदलाही देिरो.

आपले राहिे तठकाण सरोडून वेगवेगळ्ा तठकाणी भेट 
देणे, आनंद तमळवणे, मनाेरंजन करणे, व्यापार करणे, तनवास 
करणे, इत्यादी उद्ेशांनी प्रवास केला जािरो. असा प्रवास 
महणजे प्य्शटन हरो्य.

भौगोवलक सपष्ीकरण

ररा डोकके चालिा.सांगा पाहू !

प्य्जिनाचे वन्योरन

F िुमही राहि असलेल््या तठकाणापासून िुमच्या 
आवडीच्या प्य्शटन स्ळांना जाण्यासाठी सहल 
काढा्यची आहे.
िे्े जाण्यासाठीचा माग्श संकेिस्ळांचा वापर 

करून शरोिा. प्रवासाचा माग्श तनखशचि करा. सहलीसाठी 
लागणारा कालाविी, सातहत्य, वाहिुकीचे सािन, मागा्शची 
उपलबििा इत्यादी घटक तवचाराि घ्या.

्या सहलीसाठी प्रत्यकेाला ्येणाऱ्या अंदाजे खचा्शचा 
िपशील ि्यार करा.

आकृिी १२.१ चे तनरीक्ण करा व खालील प्रशनांची 
उतिरे द्ा. संदभा्शसाठी नकाशासंग्हाचा वापर करा.
Ø ्यािील करोणिी प्य्शटन स्ळे िुमहांला माहीि आहेि, 

त्यांची ्यादी करा.
Ø	िी प्य्शटन स्ळे कशासाठी प्रतसद्ध आहेि?
Ø नकाशावरून िातम्शक आतण ऐतिहातसक स्ळांची ्यादी 

ि्यार करा.
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नकाशाशी मैत्ी

आकृती १२.१ : भारतातील प्रमुख प्य्जिन सथळे

Ø नकाशािील ्ंड हवेची तठकाणे, अभ्यारण्ये आतण 
समुद्रतकनारी असलेली स्ळे ्यांची ्यादी करा.

Ø प्य्शटन स्ळे व भारिाची प्राकृतिक रचना ्यांचा सहसंबंि 
लावा.
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्यात्ा

अभ्यारण्य

रंगलातील भिकंती

समुद्र प्य्जिन

नकाशाि तदलेली तठकाणे वेगवेगळ्ा कारणांमुळे 
नावारूपाला आली आहेि. तठकाणांच्या प्रतसद् िीसाठी 
तवतशष् गरोष्ी कारणीभूि असिाि. उदा., तनसग्शसौंद्य्श, 
आल्हाददा्यी हवामान, रमणी्य दृश्ये,  गरम पाण्याचे झरे, 
सागरतकनारे, ऐतिहातसक वासिू, तशल्पकला, िातम्शक स्ळे, 
अभ्यारण्ये, इत्यादी. हेच प्य्शटकांचे मुख्य आकष्शण असिे. 

राजकी्य सीमेच्या आिारावर प्य्शटनाचे पुढील दरोन 
प्रकार पडिाि.

सिदेशी प्य्जिन : देशांिग्शि केलेले प्य्शटन हे सवदेशी 
प्य्शटन महणून संबरोिले जािे. उदा., महाराष््ािील प्य्शटकांनी 
ितमळनाडू राज्याि कन्याकुमारी ्ये्े प्य्शटनासाठी जाणे. 
नागपूरच्या प्य्शटकांनी औरंगाबाद ्ये्ील वेरूळ व अतजंठ्ाची 
लेणी पाहण्याकररिा जाणे.

परदेशी प्य्जिन ः आपल््या देशाच्या सीमा ओलांडून 
दुसऱ्या देशाि प्य्शटनासाठी जाणे महणजे परदेशी प्य्शटन हरो्य. 
उदा., भारिािील प्य्शटकांनी खसवतझलांडला प्य्शटनासाठी जाणे. 
अमेररकिेील प्य्शटकांनी भारिाि प्य्शटनासाठी ्येणे.

प्य्शटनाचा हेिू आतण प्य्शटन स्ळांची वैतशषट्े 
्यांच्या आिारे प्य्शटनाचे अनेक प्रकार पडिाि. त्यांपैकी 
काही प्रकार सरोबिच्या छा्यातचत्ांच्या आिारे सपष् केले 
आहेि.

भौगोवलक सपष्ीकरण

माहीत आहे का तुमहांला ?

परदेशी प्य्शटनासाठी पारपत्, परदेशी प्रवेश व 
तनग्शमन परवाना, प्रवासी तवमा आतण इिर आवश्यक 
कागदपत्ांची पूि्शिा करावी लागिे. परदेशी प्य्शटनासाठी 
ज्या देशाि आपण प्य्शटन करणार आहरोि, त्या देशाचे 
चलन आपल््याकडे असावे लागिे. त्यासाठी आपले 
चलन त्या देशाच्या चलनाि बदलून घ्यावे लागिे.
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आरोग्यविर्यक प्य्जिन

समुद्राखालील रीिसृष्ी

साहसी खेळ

ररा डोकके चालिा.

माहीत आहे का तुमहांला ?

प्य्जिनासाठी रीपीएस :
आिुतनक भ्मणधवनींमध्ये उपलबि असलेली 

जीपीएस ्यंत्णा तकंवा जीपीएस उपकरणाचा वापर 
प्य्शटनासाठी मरोठ्ा प्रमाणावर केला जािरो.

्यासाठी ‘गुगल मॅप’ ्यासारख्या ॲपसचा उप्यरोग केला 
जािरो. ्या ्यंत्णिेील नकाशामुळे आपण नेमके करोठे आहरोि  
हे कळिे. आपणांस करोठे जा्यचे आहे, हे ठरवल््यानंिर 
त्या तठकाणी परोहचण्याकररिा तवतवि प्या्श्यी रसि,े अंिर, 
वाहनाच्या  प्रकारानुसार लागणारा वेळ, वाटेिील सुतविा- 

जसे, पेट्रोलपंप, उपाहारगृह, तनवास व्यवस्ा इत्यादी 
मातहिी तमळिे. प्य्शटनासाठी त्याचा उप्यरोग करिा ्येिरो.

प्य्शटन तवकासासाठी आवश्यक असे काही मुद्े 
खाली तदले आहेि. त्यांपैकी जे अ्यरोग्य वाटिाि, िे दुरुसि 
करून पुनहा तलहा.

v	प्य्शटन तवकासासाठी देशािील लरोकांचे आत््शक 
उतपन्न जासि असले पातहजे.

v	देशांिग्शि प्य्शटनाला चालना तदली पातहजे.

v	इिर देशांिील प्य्शटकांवर बंदी आणली पातहजे.

v	प्य्शटकांना सुरतक्ि प्रवासाची हमी तदली पातहजे.

v	देशाचा सांसकृतिक वारसा जिन केला पातहजे.

v	दुसऱ्या देशांच्या संसकृिीचा मान राखला पातहजे.

v	प्य्शटन व्यवसा्यासाठी शासकी्य सवलिी आतण 
प्ररोतसाहन तदले पातहजे.

v	आंिरराष््ी्य खेळांिील सहभाग वाढवला पातहजे.

v	जातहरािींद्ारे प्य्शटनास चालना तदली पातहजे.

v	प्य्शटन स्ळांची तनगा राखणे आवश्यक आहे.

v	तवतवि क्ेत्ांि ्यरोगदान देणाऱ्या प्रतसद् ि व्यक्तींच्या 
वासिूचंे समारक महणून जिन केले पातहजे.

v	प्य्शटनासाठी सेवासुतविांचा तवकास झाला पातहजे.

v	प्य्शटन संस्ांवर बंदी घािली पातहजे.

v	्या व्यवसा्याला भरपूर वाव नाही.

v	प्य्शटन हा अदृश्य सवरूपाचा व्यापार आहे.

v	प्य्शटकांसाठी सव्श प्रकारच्या सरोईसतुविा तवकतसि 
केल््या पातहजेि.

v	देशाच्या अ््शव्यवस्ेला प्य्शटनाचा काेणिाही फा्यदा 
हरोि नसिरो.

v	इिर स्ळांची सुप्त क्मिा तवकतसि केली पातहजे.

v	गड-तकल्ल््यांचा तवकास केला पातहजे.
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प्य्शटन हा एक महत्वाचा िृिी्यक व्यवसा्य आहे. ्या 
व्यवसा्यािून प्रदेशाच्या नैसतग्शक, सामातजक, सांसकृतिक 
खस्िीची ओळख जगाला हरोिे. देशी प्य्शटकांप्रमाणेच अनेक 
परदेशी प्य्शटक प्रदेशािील तवतवि तठकाणांना भेटी दिेाि, 
त्यामुळे देशाच्या अ््शव्यवस्ेि परकी्य चलनाची भर पडिे. 
्या फा्यद्ांतशवा्य प्य्शटन स्ळांचा तवकास हरोणे, िे्ील 
लरोकांना ररोजगार उपलबि हरोणे इत्यादी चांगल््या गरोष्ीही 
घडिाि.

प्य्शटनाचे महत्व लक्ाि घेऊन स्ातनक रहवासी 
प्रदेशािील तनसगा्शचे, संसकृिीचे जिन करण्याबाबि सजग 
बनिाि. प्य्शटनाच्या तवकासासाठी तवतवि माध्यमांिून 
जातहराि केल््यास प्य्शटन व्यवसा्याची वाढ हरोण्यास मदि हरोिे.

| प्य्शटनाचे करोणिे प्रकार नव्याने उद्यास आले आहेि?
| नवीन प्य्शटन प्रकार सुरू हरोण्याची कारणे सांगा.

प्य्शटनाला चालना देण्यासाठी त्याचे तवतवि प्रकार 
उद्यास ्येि आहेि. त्यांपैकी एक महणजे प्या्शवरणसनेही 
प्य्शटन हरो्य. वाढिी लरोकसंख्या, प्रदूषण, नागरीकरण ्यांमुळे 
प्या्शवरणाचा ऱहास हरोि आहे, असे लक्ाि आल््यानंिर 
‘प्या्शवरणसनेही प्य्शटन’ ही संकल्पना पुढे आली. प्य्शटनाचा हा 
एक प्या्शवरणपूरक प्रकार आहे. प्य्शटन करिाना प्य्शटकांकडून 
प्या्शवरणाला हानी परोहचणार नाही, प्या्शवरणाचा ऱहास 
हरोणार नाही, ्याची काळजी घेिली जािे. असे प्य्शटन 
प्या्शवरणसनेही असिे. ्या प्य्शटनाद्ारे प्य्शटन स्ळी कचरा न 
टाकणे, धवतनप्रदूषण टाळणे, वृक् व वन्य पशुपक््यांना इजा न 
परोहचवणे इत्यादी दक्िा घेिली जािे.

्याचबररोबर अलीकडील काळाि कृतषप्य्शटन 
ही संकल्पना उद्यास आली आहे. शहरापासून दूर, 
प्रदूषणमुक्त अशा तठकाणी शेिीसंबंतिि तरि्यांची सांगड 
घालून कृतषजीवनाचे दश्शन घडवले जािे. िे पाहण्यासाठी 
प्य्शटकांना आकतष्शि केले जािे. त्यास कतृषप्य्शटन महणिाि. 

भौगोवलक सपष्ीकरण

भौगोवलक सपष्ीकरण

सांगा पाहू !

माहीत आहे का तुमहांला ?

महाराष्् प्य्शटन तवकास महामंडळ (MTDC) ्यांनी 
अनेक ्याेजना का्या्शखनवि केल््या आहेि. प्रमुख प्य्शटन 
स्ळांवर तवरिांतिगृह, जलरिीडा, सागरी तकनाऱ्यांवर 
प्य्शटक तनवासगृहे इत्यादी सुतविा उपलबि केल््या आहेि.

‘डेक्कन ओतडसी’ ही प्य्शटनाकररिा तवशेष रेल्वे सुरू 
करण्याि आली आहे. ही रेल्वे महाराष्् प्य्शटन तवकास 
महामंडळ, भारिी्य रेल्वे व प्य्शटन मंत्ाल्य ्यांच्या 
सहका्या्शने चालवली जािे. ही रेल्वे मुंबई, नातशक, 
वेरूळ, अतजंठा, करोल्हापूर, गरोवा, रतनातगरी इत्यादी 
प्य्शटन स्ळांना प्य्शटकांना घेऊन जािे. ही गाडी महणजे 
एक प्रकारचा तफरिा  राजमहालच आहे.

अशाच प्रकारची दुसरी तवशेष रेल्वे ‘पॅलेस ऑन 
खवहल्स’ ्या नावाने ओळखली जािे. ही रेल्वे तदल्ी-
ज्यपूर-उद्यपूर-भरिपूर-आग्ा-तदल्ी असा प्रवास 
करिे. अनेक देशी, तवदेशी प्य्शटक ्या रेल्वेचा आनंद 
घेिाि.

भारिी्य रेल्वेने प्य्शटनाचे खास आकष्शण महणून 
पारदश्शक छिाचा डबा (खवहसटडरोम) असलेली रेल्वेगाडी 
नुकिीच सुरू केली आहे. ही रेल्वे तवशाखापट् टणम िे 
तकरंदल मागा्शवर िाविे. ्या रेल्वेमध्ये संपूण्श वािानुकूतलि 
व काचेचे छि असलेला डबा असून, ्याि बसून अराकू 
खरोरे, अनंितगरी घाटमा्ा, बरोरागुहा ्या तनसग्शसमृद् ि 
प्रदेशाचे तवहंगम दृश्य अनुभविा ्येणार आहे.
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शहरी जीवनशैलीि बदल महणून  लरोकांनी शिेाि जाऊन 
राहणे, शेिकऱ्याकंडून सशुल्क पाहुणचार सवीकारणे ्यांचा 
कतृषप्य्शटनाि समावेश हरोिरो. महाराष््ािील पुणे आतण 
करोल्हापूर तजल्ह्ाि कतृषप्य्शटनासाठी उतिम प्य्शटन स्ळे 
तवकतसि झाली आहिे.

तचत्पट प्य्शटन हा प्य्शटनाचा एक नवीन प्रकार आहे. 
ज्या तठकाणी तचत्पटांचे तचत्ीकरण केले जािे, िे्े ्ेयणाऱ्या 
लरोकांची गदगी पाहिा तचत्पट प्य्शटन संकल्पना पुढे आली 
आहे. त्याकररिा तचत्ीकरणाच्या तठकाणी प्य्शटकांना आकतष्शि 
करण्यासाठी तवतवि सेवा व सतुविा पुरवण्याि ्येिाि. उदा., 
मुंबई तचत्नगरी, रामरोजी तफल्मतसटी इत्यादी.

करोकणािील िारकलगी हे तठकाण समुद्रिळ व िे्ील 
जीवसृष्ी पाहण्यासाठी प्रतसद्ध अाहे. ्या तठकाणी प्य्शटकांना 
‘सनॉक्कतलंग’ व ‘सकूबा डा्यखवहंग’ करण्याची सरो्य आहे. 
महाराष्् राज्य प्य्शटन महामंडळाने िारकलगी (िा. मालवण, 
तज. तसंिुदुग्श) ्ये्े आंिरराष््ी्य दजा्शचे ‘सकूबा डा्यखवहंग’ 
प्रतशक्ण केंद्र सुरू केले आहे.
भारतातील प्य्जिन विकासाचे महत्ि :

भारि देश तनसग्शदृषट्ा व सामातजकदृषट्ा वैतवध्यपणू्श 
आहे. ्ये्े प्य्शटन व्यवसा्याला भरपूर वाव आहे. भारिािील 
तनसग्शसमृद्धिा, आकष्शक भूदृश्ये, तहमाल्यासारखे उतिुगं 
पव्शि, रमणी्य सागरतकनारे प्य्शटकांना आकतष्शि करिाि. 
्याचबररोबर भारिी्य संसकृिीिील तवतवििा, सण, उतसव, 
परंपरा, परोशाख, भारिी्य मसाल््यांपासून बनवलेले वैतवध्यपूण्श 
अन्नपदा््श व भारिी्यांचे सौजन्यपणू्श आदरातिर्य ्यांमुळे 
प्य्शटनासाठी भारिाि खूप संिी आहे.

प्य्जिन ि आवथ्जक विकास : प्य्शटन तवकासािून भारिी्य 
अ््शव्यवस्ेला मरोठा फा्यदा हरोिरो. प्य्शटनािून उपाहारगृहे, 
दुकाने, वाहिूक व्यवस्ा, मनरोरंजनाची तठकाणे इत्यादी 
घटकांचा तवकास हरोऊन अ््शव्यवस्ेस प्रत्यक् फा्यदा हरोिरो. 
त्याचबररोबर पा्याभूि सतुविांचा तवकास हरोिरो व ररोजगारतनतम्शिी 
हरोिे. ्यािून अ््शव्यवस्ेला अप्रत्यक् फा्यदा हरोिरो. प्य्शटन हे 
आत््शक तवकासाि महत्वाची भूतमका बजाविे; महणून प्य्शटन 
हा अदृश्य व्यापार आहे असे महणिाि.

प्य्जिन ि प्या्जिरणी्य विकास : प्या्शवरणी्य 
तवकासासाठी प्य्शटन उप्युक्त ठरिे. प्य्शटन उद्रोगाच्या 
गरजेिून नैसतग्शक तठकाणे, अभ्यारण्ये, राष््ी्य उद्ाने ्यांचा 
तवकास करण्यासाठी शासनाकडून आत््शक गुंिवणूक केली 
जािे. प्या्शवरणपूरक प्य्शटन ्या संकल्पनेमुळे प्या्शवरणाची ्यरोग्य 
िी काळजी घेऊन प्य्शटन स्ळांचा तवकास केला जािरो. 
तनवासस्ाने, ररसॉट््श स, वाहिुकीचे माग्श इत्यादी घटकांची 
रचना देखील प्या्शवरणपूरक पद्धिीने केली जािे. ्या तवकासाि 
वीज, पाणी ्यांचा काळजीपूव्शक वापर केला जािरो. पुनवा्शपर 
संकल्पनाही वापरली जािे. प्या्शवरणाची नैसतग्शक खस्िी राखून 
प्य्शटन तवकतसि केले जािे.

प्य्जिन ि आरोग्य : भारिामध्ये काही प्य्शटक हे आररोग्य 
सुतविा घेण्यासाठी ्येिाि. ्ये्ील प्य्शटन स्ळांना भेटी 
देण्याबररोबरच भारिी्य आ्ुयववेद, ्यरोगशासत्, प्राणा्याम ्यांिून 
शारीररक सुदृढिा व मनःशांिी तमळावी, हा ्यामागील हिेू 
असिरो.

भारिामिील रुगणाल्यांि तमळणारे उपचार, केल््या 
जाणाऱ्या शसत्तरि्या ्या िुलनेने कमी खचा्शि हरोि असल््यामुळे 
देखील जगािील अनेक देशािंून रुगण भारिाि ्येिाि. अशा 
व्यक्तींना लागणाऱ्या सेवासुतविांपासून वैद्की्य प्य्शटन 
तवकतसि हरोिे.

प्य्जिन आवण सामावरक विकास : प्य्शटनाच्या 
माध्यमािून काही वैतशषट्पूण्श सामातजक प्रकल्पांचा तवकास 
हरोऊ शकिरो. ग्ामीण संसकृिी, आतदवासी जीवन व संसकृिी 
्यांसारख्या घटकांचा प्य्शटनाि समावेश केल््यास प्य्शटनाला 

हे नेहमी लक्ात ठेिा.
v	समुद्रतकनाऱ्यावर तफरा्यला गेल््यावर भरिी-

ओहरोटीच्या वेळापत्काची मातहिी असू द्ा.
v	स्ातनक माग्शदश्शकातशवा्य समुद्रतकनारा, पव्शिाचे 

कडे, वनप्रदेश, अपररतचि गुहा तकंवा इिर स्ळांच्या 
तठकाणी जाऊ नका.

v	समुद्रतकनाऱ्यावरील कठड्ांवर, पव्शिाच्या कड्ावर, 
जंगली प्राण्यांसरोबि ‘सेल्फी’ काढण्याचा मरोह टाळा.

v	समुद्राच्या खरोल पाण्याि उिरण्याचा व परोहण्याचा मरोह 
टाळा.

v	प्य्शटन स्ळे सवचछ ठेवा.

v	प्य्शटन स्ळी असलले््या प्राण्यांना, पक््यानंा इजा 
हरोणार नाही ्याची दक्िा घ्या.

v	प्य्शटन स्ळी लावलले््या फलकांवरील सूचनांचे पालन 
करा.
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प्रशन १. पुढील तविानांवरून प्य्शटनाचे प्रकार ओळखा.
  (अ) मा्यासंसकृिीमिील वासिुरचना कौशल््याची 

 वैतशषट्े जाणण्यासाठी हेमिंकुमार मेखकसकरोला 
 जाऊन आले.

  (आ) गरोवा कातन्शवल पाहण्यासाठी परोिु्शगाली प्य्शटक  
 गरोव्याि आले हरोिे.

  (इ) नैसतग्शक तचतकतसा केंद्राि उपचारांसाठी जॉन व 
 अमरला केरळाि जावे लागले.

  (ई) पुंडतलकरावांनी सहपररवार चारिाम ्यात्ा केली.
  (उ) पुण्यािील रामेशवरी आपल््या मैतत्णीसह 

 हुरडा पाटगी व शिेीतवष्यी मातहिी तमळवण्यासाठी 
 गावाला जाऊन आली.

  (ऊ) सय्यद कुटुंब अजमेर ्यात्ेसाठी गेले.
प्रशन २. ‘अ’ गटािील स्ळांची मातहिी तमळवा व साखळी पणू्श 

करा.

सामातजक तदशा तमळिे व समाजािील उपेतक्ि घटकांचा 
तवकास करिा ्येिरो. महाराष््ािील मेळघाटमिील आतदवासी 
जीवन, समाजसेवक बाबा आमटे ्यांचा आनंदवन प्रकल्प; 
राळेगणतसद्धी, तहवरे बाजार ्यांसारख्या आदश्श गावांना भेट 
देणे इत्यादींसारख्या प्य्शटनािून सामातजक जाणीव तनमा्शण हरोिे 
व िे्ील तवकासाला चालना तमळिे.

भारिाि अशा प्रकारच्या प्य्शटनाला मरोठा वाव असून 
भतवष्यकाळाि भारिी्य अ््शव्यवस्ेि प्य्शटन हा एक महत्वपूण्श 
घटक ठरू शकेल.

प्रशन ३. ्रोडक्याि उतिरे तलहा.
  (अ) िातम्शक व सांसकृतिक प्य्शटनांिील फरक सांगा.
  (आ) प्य्शटनाचे उदे्श करोणकरोणिे असिाि?
  (इ) प्य्शटनाचे प्या्शवरणातमक पररणाम सांगा.
  (ई) प्य्शटन तवकासाि्ून करोणकरोणत्या संिी तनमा्शण 

 हरोिाि?
  (उ) प्य्शटनाच्या तठकाणी ्येणाऱ्या समस्या सांगून 

 त्यावर उपा्य्यरोजना सुचवा.
  (ऊ) आपल््या तजल्ह्ाि करोणकरोणिी प्य्शटन स्ळ े

 तवकतसि करिा ्येिील िे सकारण सांगा.
  (ए) प्य्शटनामुळे स्ातनक लरोकांना ररोजगार तमळिरो. 

 सकारण सांगा.
प्रशन ४. प्य्शटन स्ळी लावण्यासाठी प्य्शटकांसाठी काही 

माग्शदश्शक सूचनाफलक ि्यार करा.

सिाध्या्य

ररा विचार करा.

आपण प्य्शटनाचे तवतवि प्रकार पातहले. असा 
तवचार करा, की आपल््याला अंिराळाि प्य्शटनासाठी 
जािा ्ेयईल का, त्यासाठी आपल््याला का्य करावे 
लागेल, कुठे कुठे जािा ्येईल, ्याबाबि िुमच्या कल्पना 
तचत्, मजकूर इत्यादी सवरूपाि मांडा.

  ‘अ’ गि  ‘ब’ गि  ‘क’ गि
  (१) िाडरोबा  (१) मध्यप्रदेश  (१) सररोवर
  (२) पक्ी अभ्यारण्य  (२) आग्ा  (२) फुलपाखरे
  (३) संज्य गांिी राष््ी्य उद्ान  (३) मतणपूर  (३) कैलास लेणे
  (४) िाजमहाल  (४) नान्नज  (४) तचत्नगरी
  (५) रामरोजी तफल्म तसटी  (५) वेरूळ  (५) जगप्रतसद्ध आशच्य्श
  (६) रािानगरी  (६) मुंबई  (६) प्राचीन गुंफातचत्े
  (७) तभमबेटका  (७) हैदराबाद  (७) माळढरोक
  (८) प्राचीन लेणी  (८) करोल्हापूर  (८) कानहेरी लेणी
  (९) ईगलनेसट वन्य जीव अभ्यारण्य  (९) चंद्रपूर  (९) रानगवा
 (१०) लरोकटक (१०) अरुणाचल प्रदेश (१०) वाघ
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प्रश्न	५.	 पर्यट्नासंबंधी	 ‘अतिथी	 देवाे	 भव’	 ही	 भूतिका	 तकिपि	
रोगर	आहे,	िे	सपष्ट	करा.

प्रश्न	६.	 िहाराष्टट्ािील	 पर्यट्न	 सथळांचा	 ्नकाशा	 तदला	 आहे.	
तराचरा	आधारे	खालील	प्रश्नांची	उतिरे	तलहा.

	 	 (अ)	 गरि	 पाणराचे	 झरे	 असलेलरा	 तिकाणांची	 रादी	

उपक्रम :
पर्यट्नाला	चाल्ना	देणारी	जातहराि	िरार	करा	व	िी	वगा्यि	सादर	करा.

	 ***

	 करा.	ही	तिकाणे	रेथे	असणराची	कारणे	सांगा.
	 	 (आ)	 वाहिुकीच	ेिाग्य	व	पर्यट्न	सथळाचा	तवकास	रांचा	

	 सहसंबंध	कोणकोणतरा	तिकाणी	तदसू्न	रेिो?
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�	अपपण्जन (Exfoliation): पापुद्र े सुटून हरोणारे कात्यक 
प्रकारचे तवदारण. सू्या्शच्या उषणिेने खडक िापिाि, त्यामुळे 
त्यािील खतनजांचे आकुंचन–प्रसरण हरोऊन खडकाि 
कणातमक िाण तनमा्शण हरोिरो. खडकांच्या वरच्या/बाहेरील 
भागाि ्याचा पररणाम जासि असिरो, त्यामुळे एकाि एक असे 
्र सुटे हरोिाि. 

�	अपक्रण (Erosion): खनन तकंवा झीज. खडकांची 
कारकामाफ्कि झीज हरोणे. वारा, नदी, तहमनदी, सागरी लाटा 
व भूजल ्या कारकांद्ारे खडकांची अव्याहिपणे झीज हरोि 
असिे. खडकांची झीज मुख्यिः कारकांच्या वाहण्यािून 
तमळणाऱ्या गतिजन्य ऊजवेमुळे हरोिे. गतिजन्य ऊजा्श वाहणाऱ्या 
पदा्ा्शचे वसिुमान व वाहण्याचा वेग ्यावर अवलंबून असिे. 

�	अिक्ेपण (Precipitation): एखाद्ा द्रावणािील 
तवरघळलेला घनरूप पदा््श द्रावणािून परि घनरूपाि 
्येण्याच्या तरि्येस अवके्पण असे महणिाि. काब्शनन तकंवा 
द्रवीकरणासारख्या रासा्यतनक तवदारण प्रतरि्येिून खडकािील 
क्ार तवद्राव्य सवरूपाि पाण्याबररोबर वाहून नेले जािाि. हेच 
क्ार पाण्याचे बाषपीभवन हरोऊन परि एखाद्ा तठकाणी 
घनरूपाि साचिाि, महणजेच हे क्ार अवक्ेतपि झाले असे 
महटले जािे. चुनखडीच्या प्रदेशाि ि्यार हरोणारे लवणसिंभ हे 
अवक्ेपण प्रतरि्येचे उदाहरण हरो्य.

�	अवभसरण (Convection) : असे प्रवाह, की ज्याि 
हालचाल ऊधव्श, अि: आतण चरिी्य तदशेने हरोिे. उदा., 
उकळत्या पाण्याि  ि्यार हरोणारे प्रवाह.

�	अदृश्य व्यापार (Invisible Trade) : असा व्यापार, की 
ज्याि वसिूंची देवाणघेवाण हरोि नाही. सेवा व्यवसा्य हे 
अदृश्य व्यापाराचे उदाहरण हरो्य. प्य्शटन व्यवसा्यही अदृश्य 
व्यापार समजला जािरो.

�	अधोगामी हालचाल (Downward Movement) : 
खालच्या तदशेने. एखाद्ा पदा्ा्शची खालच्या तदशेने 
हरोणारी हालचाल. परृवीच्या अंिरंगाि अशा हालचाली हरोि 
असिाि.

�	अंतग्जत व्यापार (Internal Trade) : एखाद्ा प्रदेशािील 
उपतवभागांदरम्यान हरोणारी वसिू व सेवा ्यांिील देवाणघेवाण.

�	आंतरराष्ट्ी्य िाररेरा (International  Date Line) ः 
१८०० रेखावृतिाच्या संदभा्शि मानलेली काल्पतनक रेषा. 
प्रवाशांना १८०० रेखावृति ओलांडिाना िारीख व वार ्यांि 
बदल करावा लागिरो. पूव्श तदशेने प्रवास करिाना महणजे 
आतश्या-ऑसटे्तल्याकडून अमेररका खंडाकडे जािाना 
मागचा वार व िारीख महणजे आहे िीच िारीख मानावी 
लागिे; िर पखशचमेकडे प्रवास करिाना, महणजे अमेररका 
खंडाकडून आतश्या-ऑसट्ेतल्याकडे जािाना प्रवाशांना 
पुढची िारीख व वार मानावा लागिरो. ही रेषा पूण्शपणे सागरी 
भागािून तनखशचि केली आहे.

�	आंतरराष्ट्ी्य व्यापार (International trade): राष््ा-
राष््ांिील व्यापार. ्याला आ्याि-तन्या्शि व्यापार असेही 
संबरोििाि. असा व्यापार द्ीपक्ी्य तकंवा बहुपक्ी्य असू 
शकिरो. ्याि एका देशािील उतपातदि माल दुसऱ्या देशाकडे 
मरोबदला घेऊन पाठवला तकंवा मरोबदला देऊन मागवला 
जािरो.

�	उतपादक (Producer) : तनतम्शिी तकंवा उतपादन करणारा. 
करोणत्याही वसिूची नैसतग्शक प्रतरि्यांच्या साहाय्याने तकंवा 
कृतत्म प्रतरि्यांचा उप्यरोग करून तनतम्शिी करणाऱ्या तकंवा 
त्यांचे उतपादन घेणाऱ्या व्यक्तीस उतपादक असे संबरोििाि. 

�	उद् धरणक्मता (Buoyant Ability) :  एखाद्ा द्रवाचे 
ऊधव्श तदशेने का्य्श करणारे बल, जे िरंगत्या वसिचू्या वजनास 
तवररोि करिे. द्रवाच्या वाढत्या घनिेनुसार उद्धरण बल वाढि 
जािे.

�	उद्ेशातमक नकाशे (Thematic Maps) ः तवतशष् उद्ेश 
ठेवून काढलेले नकाशे.

�	ऊधि्जगामी हालचाल (Upward Movement) : एखाद्ा 
पदा्ा्शची वरच्या तदशेने हरोणारी हालचाल. परृवीच्या 
अंिरंगाि अशा हालचाली हरोि असिाि.

�	ऊवम्जवचनह े (Ripples): जेवहा वाऱ्याचा तकंवा पाण्याचा 
प्रवाह सुट्ा वाळूवरून वाहिरो, िेवहा िळाकडील वाळू 
प्रवाहाने ओढली तकंवा ढकलली जािे व प्रवाहाला लंबरूप 
तदशिे वाळूचे िरंग ि्यार झालेले तदसिाि. सागरतकनारी 
वाळूच्या पुळणीवर िसेच बारखाणच्या वाऱ्याकडील 
उिारावर अशी ऊतम्शतचनहे पाहा्यला तमळिाि. 

भौगोवलक शबदांचे विसताररत अथ्ज

पररकशष्ट
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�	कणातमक विदारण (Granular Weathering) : 
खडकािील कण सुटे हरोऊन हरोणारे तवदारण. तवशेषिः 
वालुकाशम, तपंडाशम ्यांसारख्या खडकािील संिानक द्रव्ये 
तनघून गले््याने एकत् रातहलेले कण सुटे हरोऊन असे तवदारण 
घडून ्येिे.

�	काव्यक विदारण (Mechanical Weathering) : 
वािावरणाशी संबंि ्येऊन खडकांचे तवचछेदन हरोण्याच्या 
प्रतरि्येस कात्यक तवदारण असे महटले जािे. ्याि मुख्यिः 
औखषणक िाण, सफतटकीकरण, दाबमकु्ती इत्यादी प्रतरि्यांचा 
समावेश हरोिरो.

�	वकरकोळ व्यापारी (Retailers) : घाऊक व्यापारी व ग्ाहक 
तकंवा उपभरोक्ता ्यांमिील दुवा. घाऊक व्यापाऱ्यांकडून माल 
घेऊन िरो ग्ाहकांना उपलबि करून देण्याचे का्य्श तकरकरोळ 
व्यापारी करि असिाि.

�	वकरणोतसारी पदाथ्ज (Radioactive Substances ) : 
उच्च अणुअंक असणाऱ्या मूलद्रव्यांमध्ये अदृश्य, अतिश्य 
भेदक व उच्च दजा्श असणारी प्रारणे उतसफूि्शपणे उतसतज्शि 
हरोिाि. असे गुणिम्श असलेल््या पदा्ा्शस तकरणरोतसारी पदा््श 
महणिाि. जसे, ्युरेतनअम, ्रोरर्यम, रेतडअम इत्यादी.

�	कृषणधिल आकृवतबधं (Black and White Patterns) 
: नकाशाि उपतवभाग दाखविाना काळा रंग वापरून त्याचे 
तवतवि रंगपटल करून ि्यार केलेले आकृतिबंि.

�	खंड-विखंडन (Block Disintegration) : खडकािील 
जरोड व िडांमध्ये पाणी तशरून हरोणारे तवदारण. ्याि मुख्यिः 
जरोड तकंवा िडे रुंदाविाि आतण खडकाचे भाग सुटे हरोिाि.

�	खारण (Lagoon): खाजणांचे सागरी तकनाऱ्यावरील 
खाजण व कंकणद्ीपी्य खाजण असे दरोन प्रकार केले 
जािाि. दरोनही प्रकारािील खाजण सररोवरे उ्ळ असिाि व 
िी मुख्य समदु्रापासून अलग झालेली असिाि. ्यावर भरिी-
ओहरोटीचा पररणाम हरोि नसिरो. लाटाही फारशा उसळि 
नाही. तकनाऱ्यावरील खाजणे ही वाळूच्या संच्यनामुळे ि्यार 
हरोिाि. कंकणद्ीपी्य खाजणे प्रवाळ कट्टामुळे मुख्य 
समुद्रापासून अलग झालेली असिाि. 

�	गुहा (Caves): नैसतग्शकरीिीने ि्यार झालेली जतमनीखालील 
मरोकळी जागा महणजे गुहा. गुहांची तनतम्शिी खडकाच्या 

रासा्यतनक तवदारणामुळे हरोिे. चुनखडकाच्या प्रदेशाि अनेक 
लहानमरोठ्ा गुहा आढळिाि. अशा गुहािं लवणसिभं ि्यार 
झालेले असिाि. चुनखडकांच्या प्रदेशातशवा्य इिरत्ही 
गुहा ि्यार हरोिाि. समुद्रतकनाऱ्यावरील गुहा ्या रासा्यतनक 
तवदारण व लाटांद्ारे हरोणारे खनन ्याच्यामुळे ि्यार हरोिाि. 
गुहा मानवतनतम्शिही असू शकिाि. उदा., अतजंठा गुहा, 
वेरूळ गुहा इत्यादी. 

�	गरुुतिी्य बल (Gravitational Force) : करोणिीही 
वसिमुान असललेी गरोष्, इिर सव्श वसिुमान असलले््या 
गरोष्ींना आकतष्शि करि असिे. ्या आकष्शणबलास गरुुतवी्य 
बल असे सबंरोििाि. ज्या गरोष्ीच े वसिमुान जासि असिे, 
तिचे गरुुतवी्य बल अतिक असिे. गरुुतवी्य बल दरोनही गरोष्ींचे 
वसिमुान व त्या गरोष्ींमिील अिंर ्यावंर तनिा्शररि कले ेजािे.

�	ग्ाहक (Buyer) : मरोबदला देऊन वसिू तकंवा सेवा घेणारा 
उपभरोक्ता. 

�	घळई (Gorge) : खरोल व अरुंद दरी. घळईचे उिार अत्यंि 
िीव्र व जवळ जवळ उभे असिाि.

�	घाऊक बारारपेठ (Wholesale Market)  : अशी 
बाजारपेठ तज्े उतपादक आपला माल मरोठ्ा व्यापाऱ्यांना 
तवकिाि. अशा बाजारपेठांि तकरकरोळ खरेदी करणारे ग्ाहक/
उपभरोक्ता सहसा खरेदी करि नाहीि.

�	वछन्न-वभन्न (Shattering) : कात्यक तवदारणाचा एक 
प्रकार. शीि कतटबंिाि जे्े िापमान शून्य अंशापेक्ा काही 
काळ कमी हरोिे, िे्े खडकांि मुरलेले पाणी गरोठिे. गरोठलेल््या 
पाण्यास जासि जागा लागिे व त्यामुळे खडक फुटिाि आतण 
त्यांचे िुकडे तछन्न-तभन्न अवस्ेि इिरत् पसरिाि.

�	रैविक विदारण (Biological Weathering)  : 
सजीवांद्ारे घडून ्येणारे  तवदारण.

�	विंब पद्धत (Dot Method) तविरण नकाशे ि्यार 
करण्याची एक पद्धि. ्या पद्धिीि गणना करून तमळवलेल््या 
सांखख्यकी्य मातहिीचा उप्यरोग केला जािरो. उदा., 
लरोकसंख्या, पशिुन संख्या इत्यादी. असे नकाशे करिाना 
प्रदेशािील प्राकृतिक रचना, वाहिूक माग्श, नदीप्रणाली 
इत्यादी घटक जे तविरणावर पररणाम करिाि त्यांचा तवचार 
करावा लागिरो. 
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�	तरंगघवर्जत मंच (Wave Cut Platform) : सागरी 
लाटांच्या माऱ्यामुळे खडकाळ तकनाऱ्यांवर ि्यार हरोणारे एक 
भूरूप. असे मंच सहसा सागरी कड्ांच्या पा्यर्याशी ि्यार 
हरोिाि.

�	तुििडा (Deficit) : एखाद्ा वसिूच्या मागणीपेक्ा कमी 
पुरवठा झाल््यास ि्यार हरोणारी खस्िी.

�	वत्भुर प्रदेश (Delta): नदीच्या संच्यनका्या्शने नदीच्या 
मुखाशी ि्यार हरोणारे एक भूरूप. नदीच्या खालच्या टपप्याि 
प्रवाहाचा वेग अतिश्य मंदाविरो, िर पाण्याचे प्रमाण वाढलेले 
असिे. प्रवाहाबररोबर वाहि ्येणाऱ्या गाळाचे नदीपात्ािच 
संच्यन हरोि जािे व नदीचा प्रवाह अनेक उपप्रवाहांच्या 
सवरूपाि तवभागला जािरो. अशा प्रवाहाला गुंतफि प्रवाह असे 
संबरोिले जािे. पुढे नदी जे्े समुद्राला तमळिे, त्या भागाि 
समुद्राच्या लाटा नदीप्रवाहाला काहीसा तवररोि करिाि, 
त्यामुळे गाळ मरोठ्ा प्रमाणावर साचि जािरो. मूळ प्रवाहािून 
अनेक उपप्रवाह बाहेर पडिाि व िे सविंत्पणे सागरास 
तमळिाि. अशा सविंत्पणे सागरास तमळणाऱ्या उपप्रवाहास 
‘तविररका’ असे महणिाि. दरोन तविररकांमिला भाग हा 
गाळाने बनलेला असिरो. ्या भूरूपाचा समदु्राकडील भाग 
रुंद असिरो, िर आिील भाग तनमुळिा बनिरो. हा एखाद्ा 
तत्करोणासारखा तदसिरो, महणून ्याला तत्भुज प्रदेश असे 
महणिाि. 

�	दगड्फरूल (Lichen)  : कवक आतण शैवाल ्यांच्या एकत् 
्येण्यामुळे ि्यार हरोणाऱ्या अनेक प्रारंतभक वनसपिींपैकी एक 
वनसपिी. ही सहसा खडकांवर, तभंिींवर तकंवा वकृ्ांच्या 
बुंध्यांवर वाढिे.

�	दवहिर (Frost) : जतमनीलगिच्या  बाषपाचे संप्लवन हरोऊन 
ि्यार झालेले तहमकण. हे सहसा वनसपिींच्या पानांवर, 
खखडक्यांच्या िावदानांवर ि्यार झालेले तदसिाि. 

�	दृश्य व्यापार (Visible Trade)  : ज्या व्यापाराि वसिूचंी 
तवरिी तकंवा खरेदी हरोिे व तदलेली वा घिेलेली वसिू प्रत्यक्ाि 
तदसू शकिे, अशा व्यापारास दृश्य व्यापार महणिाि.

�	द्राविक (Hydraulic): द्रव संदभगी्य. द्रवाच्या दाबाचा 
पररणाम हरोऊन हरोणारी झीज. अशी झीज सागरी लाटांच्या 
माफ्कि खडकाळ तकनाऱ्यावर पाहा्यला तमळिे. लाटा जेवहा 
खडकाळ तकनाऱ्यापाशी ्येिाि िेवहा त्या उसळिाि. अशा 
लाटा तकनाऱ्यावर आदळिाना त्यांच्या खरोलगट भागािील 

हवा पाण्याि बंतदसि हरोिे. लाटा खडकावर फुटिाना अशी 
बंतदसि हवा लाटांच्या दाबामुळे सफरोटकरीत्या मरोकळी हरोिे. 
्या तरि्येिून प्रचंड ऊजा्श सुटी हरोऊन खडकाच्या पा्यर्यापाशी 
मरोठा आघाि हरोऊन खडकाची झीज हरोिे. 

�	द्रािणक्मता (Solubility) : एखाद्ा द्रवाची इिर पदा््श 
तवरघळवून घेऊ शकण्याची क्मिा.

�	दरडोई उतपन्न ( Per capital Income) : देशािील एकूण 
लरोकसंख्या व एकूण राष््ी्य उतपन्न ्यांचे गुणरोतिर महणजे 
दरडरोई उतपन्न हरो्य. ्यालाच प्रतिमाणशी उतपन्न असेही 
महणिाि. उदा., व्यक्ती तकंवा कुटुंबाला सव्श मागाांनी तमळणारे 
एकूण उतपन्न.

�	नागरी लोकसंख्या (Urban Population) ः शहरांि 
राहणाऱ्या लरोकांची संख्या. शहरांि राहणारे बहुिांश लरोक 
द् तविी्यक तकंवा िृिी्यक व्यवसा्यांि गुंिलेले असिाि.

�	पर्जन्यमापक (Rain Gauge) ः पज्शन्य मरोजण्याचे उपकरण. 
साध्या पज्शन्यमापकाि जमा झाललेे पावसाच ेपाणी मरोजपात्ाने 
मरोजनू पज्शन्य सातंगिला जािरो. सव्ंयआरखेक पज्शन्यमापकाद् वार े
तदवसभराि (तकंवा तवतशष् काळाि) पडलले््या पावसाचा 
आलखे काढला जािरो.

�	पंखाकृती मैदान (Alluvial Fan): पव्शिी्य प्रदेशािून 
वाहणारी नदी जेवहा मैदानी प्रदेशाि प्रवेश करिे, िेवहा तिचा 
वेग एकदम कमी हरोिरो व नदीने वाहून आणलेला गाळ तिच्या 
पात्ाि साचिरो. हे संच्यन एखाद्ा पंख्यासारखे तदसिे, महणून 
्याला पंखाकृिी मैदान असे महणिाि. तनमशुषक प्रदेशाि 
अशी मैदाने पाहा्यला तमळिाि. तहमाल्याच्या पा्यर्यापाशी 
तवशेषिः तशवातलक रांगा सरोडून नद्ा उतिर भारिी्य मैदानी 
भागाि ्येिाि. िे्े तवशेषकरून अशी मैदाने आहेि. उदा., 
करोसी नदीने ि्यार केलेले पंखाकृिी मैदान. 

�	प्य्जिक (Tourist) ः मनरोरंजन तकंवा तवरंगुळा तमळावा, 
महणून वेगवेगळ्ा भागांस भेट देणारा व काही काळ िे्े 
वासिव्य करणारा प्रवासी.

�	प्य्जिन सथळे (Tourist Places) ः प्य्शटकांना आकतष्शि 
करणारी स्ळे. उदा., नैसतग्शक, ऐतिहातसक, िातम्शक इत्यादी 
स्ळे. अशा स्ळांना प्य्शटक भेट देि असिाि.

�	पुळण (Beach): दरोन भूतशरांदरम्यान असलेला भाग 
भूतशरामुळे सागरी लाटांच्या माऱ्यापासून काहीसा सुरतक्ि 
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असिरो. तकनाऱ्याकडे ्येणाऱ्या लाटांचे साित्याने वरिीभवन 
हरोि असिे. ्या वरिीभवन प्रवृतिीमुळे भतूशराच्या भागाि लाटा 
एकवटल््या जािाि, िर दरोन भतूशरांच्या मध्ये त्या तवभागिाि. 
पररणामी त्यांच्याि सामावलेली ऊजा्शदेखील तवभागिे, 
त्यामुळे लाटांची वहनशक्ती कमी हरोिे व लाटांबररोबर वाहून 
आणलेल््या वाळूचे संच्यन घडून ्येिे. ही तरि्या साित्याने 
घडल््यामुळे ्या भागाि मरोठ्ा प्रमाणावर वाळू साचून पुळणी 
ि्यार हरोिाि. पुळणी सहसा दरोन भूतशरांदरम्यान सागराच्या 
तदशेने अंिव्शरि असिाि. 

�	वपंडाशम (Conglomerate) : नदीच्या िळाकडील 
गाळािील गरोटे तचखलामुळे एकत् ्येऊन व त्यावर दाब पडून 
ि्यार झालेला खडक. ्यािील गरोटे डरोळ्ांनी सहज तदसू 
शकिाि.

�	परूति ि परूमदैान े(Flood Levees and Flood Plains): 
नदीच्या सचं्यनका्या्शमळु े ि्यार हरोणारी भूरूप.े नदीच्या 
पात्ािील पाण्याची पािळी वाढि जाऊन िी काठापके्ा जासि 
झाल््यास नदीिील पाणी काठ ओलाडूंन आसपासच्या प्रदशेांि 
पसरिे. ्यालाच परू ्यणेे अस े महणिाि. नदीला पूर आललेा 
असिाना प्रवाहाबररोबर मरोठ्ा प्रमाणाि गाळ वाहि ्यिेरो. 
त्यािील जाडाभरडा गाळ नदीच्या िळाकड े असिरो, िर 
तनलतंबि गाळ प्रवाहाि तवखरुलले््या सवरूपाि असिरो. पुराचे 
पाणी प्रवाहाला लबंरूप तदशिे जे् प्यांि परोहरोचि,े िे् प्यांिच्या 
भागाि तनलंतबि गाळ साचिरो. ्या प्रदशेास पुराच ेमदैान असे 
महणिाि. परुाच्या पाण्याबररोबर आललेा भरड गाळ नदीच्या 
काठाजवळ साचि जािरो व वारवंार असा गाळ काठावर 
साचल््यान ेिे् ील उचंी वाढि जाऊन नदीपात्ास समािंर अशा 
उचंवट्ाचंी तनतम्शिी हरोि.े ्या उचंवट्ानंा पूरिट असे महणिाि.

�	प्रसतरभंग (Fault) : अंिग्शि हालचालींचा खडकांवर िाण 
पडल््याने खडकांना िडे पडिाि. अशा िड्ांना प्रसिरभंग 
तकंवा तवभंग असे महणिाि. वलीकरणािही अिीव दाब 
पडल््याने, वली िुटण्यानेही प्रसिरभंग हरोऊ शकिरो.

�	बारार सवमत्या (Market Committees) : उतपादकांना 
आपल््या मालाची तवरिी सुलभिेने करिा ्यावी व व्यापाऱ्यांना 
माल एकाच तठकाणी उपलबि वहावा, ्यासाठी बाजार 
सतमत्यांची स्ापना केली जािे. तवशेषिः शेिीमालाचे 
उतपादन तवसिृि के्त्ावर हरोि असल््याने ्या मालाचे तवपणन 
बाजार सतमत्यांमाफ्कि करणे सरोईचे हरोिे.

�	बारखाण (Barkhan – Cresent shaped Sand 
Dune) : चंद्रकरोरीसारखी तदसणारी  वाळूची टेकडी. ्या 
चंद्रकरोरीचा बतहव्शरि उिार वाऱ्याच्या तदशेला असिरो, िर 
अंिव्शरि उिार वाऱ्याच्या तवरुद्ध तदशेस असिरो. वाऱ्याच्या 
तदशेकडील बतहव्शरि उिार मंद असिरो आतण अंिव्शरि 
उिार िीव्र असिरो. वाऱ्याबररोबर वाहि ्येणाऱ्या वाळूच्या 
कणांचे, वाऱ्यास अड्ळा आल््याने तकंवा वाऱ्याचा 
वेग कमी झाल््याने संच्यन हरोऊ लागिे व वाळूचा ढीग 
ि्यार हरोिरो. तढगापाशी वाऱ्याचा प्रवाह तवभागिरो आतण 
वारा तढगाच्या दरोनही बाजूंनी वाहू लागिरो. तढगाच्या  
बाजूकडील कण वाऱ्याच्या तदशेने पुढे सरकू लागिाि व 
तढगास चंद्रकरोरीसारखा आकार प्राप्त हरोिरो. बारखाणच्या 
वािातभमुख (वाऱ्याकडे िोंड केलेला) उिारावर साित्याने 
वाळूचे कण ्येि राहिाि, त्यामुळे ्या बाजूच्या उिारावर 
ऊतम्शतचनहे पाहा्यला तमळिाि. 

�	भसमीकरण (Oxidation) : रासा्यतनक तवदारणाचा एक 
प्रकार. जेवहा लरोहखतनजाची ऑखकसजनशी रासा्यतनक 
प्रतरि्या हरोिे िेवहा खडकािील लरोहावर गंज जमा हरोिरो. 
करोणत्याही मूलद्रव्याच्या ऑखकसजनशी हरोणाऱ्या रासा्यतनक 
तरि्येस  भसमीकरण असे संबरोििाि.

�	भूपि् ि (Plats) : भूकवच हे प्रावरणावर खस्रावलेले आहे; 
परंिु भूकवच एकसिं नाही. त्याचे अनेक लहान-मरोठे िुकडे 
झालेले आहेि. हे िुकडे सविंत्पणे प्रावरणावर िरंगिाि, 
िसेच िे सविंत्पणे तवहार करिाि. ्या िुकड्ांना भूपट् असे 
महणिाि.

�	भूछत् खडक (Mushroom Rock) : वाऱ्याच्या 
खननका्या्शमुळे ि्यार हरोणारे भूरूप.

�	भूिेसष्त (Land Locked) ः जतमनीने वेढलेला. 
(१) काही समुद्र पूण्शपणे जतमनीवर आहिे. िे करोणत्याही 
महासागरास जरोडलेले नाहीि, त्यामुळे त्यांना भूवेखष्ि समुद्र 
असे महणिाि. उदा., अरल, कखॅसप्यन. (२) ज्या राष््ांना 
सागरी तकनारा नाही, अशा राष््ांना देखील भूवखेष्ि राष््े असे 
महटले जािे. उदा., नेपाळ, भूटान इत्यादी.

�	भूसखलन (Landslide) : पव्शिांच्या उिारावर मरोठ्ा 
प्रमाणाि तवदाररि खडकांचा ्र असिरो. हा ्र काहीसा 
भुसभुशीि असल््याने पावसाळ्ाि पाऊस पडल््यावर त्याि 
मरोठ्ा प्रमाणाि पाणी मुरिे. पररणामी ह्ा ्राचे वजन वाढिे 
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व िरो पव्शि पा्यर्याच्या तदशेने सरकू लागिरो. सरकण्याची 
गिी वाढून काही क्णािंच मरोठासा खडक व मािीचा तढगारा 
पव्शिाच्या खालच्या बाजूस ्येऊन पडिरो. भूकंपामुळेही 
भूसखलन घडून ्येिे.

�	मागणी (Demand) : लरोक जी वसिू तकंवा सेवा एका 
ठरावीक तकमिीस तवकि घेण्यास ि्यार असिाि, त्याचे 
पररमाण महणजे मागणी. वसिू तकंवा सेवेचे मूल््यही  
मागणीनुसार बदलू शकिे.

�	मातलोि (Solifluction) : मंद गिीने हरोणाऱ्या तवसिृि 
तझजेचा एक प्रकार. समशीिरोषण प्रदेशाि, जे्े िापमान काही 
काळप्यांि शून्य अंशापेक्ा कमी असिे िे्े, पाण्याचे गरोठणे व 
बफा्शचे तविळणे ्या तरि्या साित्याने घडिाि, अशा तठकाणी 
मािलरोट ही तवसिृि झीज प्रामुख्याने तदसून ्येिे.

�	मरेवशला (Roche Moutonnee): तहमनदीच्या 
पात्ाि आढळणारे एक भूरूप. ्याची तनतम्शिी तहमनदीच्या 
खननका्या्शमुळे हरोिे. तहमनदीच्या मागा्शि असलेल््या 
खडकावरून तहमनदी जािाना खडकावर तहमनदीच्या 
तदशेकडील भाग घष्शणामुळे गुळगुळीि बनिरो; परिुं 
प्रवाहाच्या तदशेकडील भागाि तविळलेल््या पाण्याने तवदारण 
हरोऊन खडकाचे िुकडे सुटे हरोऊन िरो भाग खडबडीि बनिरो. 
्या भूरूपास मेषतशला असे संबरोििाि. 

�	्यारदांग (Yardang) : वाऱ्याच्या अपक्रण व अपवहन 
अशा दुहेरी का्या्शमुळे मूळ खडकाचे तकंवा एकसंि बनलेल््या 
अवसादांचे घष्शण व वहन हरोऊन ि्यार झालेले भूरूप. ्या 
भूरूपाचा आकार एखाद्ा पालर्या पडलेल््या हरोडीसारखा 
तदसिरो. ्यारदांगचा वाऱ्याकडील बाजूचा उिार िीव्र असिरो, 
िर वाऱ्याच्या तवरुद्ध बाजूचा उिार मंद असिरो. प्रदेशाि 
कठीण व मृदू प्रकारचे खडक असिील, िर मृदू खडकाचा 
भाग खरोलगट बनिरो, िर कठीण खडक उंचवट्ाच्या 
सवरूपाि तदसिरो.

�	रंगछिा (Colour Tints) ः उद् देशातमक नकाशांि वेगवेगळे 
प्रदेश दाखवण्यासाठी रंगांचा उप्यरोग केला जािरो. समघनी 
तकंवा क्ेत्घनी नकाशाि एकाच रंगाच्या वेगवेगळ्ा छटा 
वापरिाि. ्या छटा मलू््यावर आिाररि असिाि. कमी मूल््य 
असलेल््या प्रदेशाि रंगाची तफकट, िर जासि मूल््य असलले््या 
प्रदेशाि गडद छटा वापरली जािे.

�	रासा्यवनक विदारण (Chemical Weathering) : 
रासा्यतनक तरि्यांद्ारे हरोणारे तवदारण. हे तवदारण तवशेषिः 
दमट हवामानाच्या प्रदेशाि हरोि असिे. ्याि प्रामुख्याने 
काब्शनन, द्रवीकरण, भसमीकरण इत्यादी तरि्या हरोिाि. 
तवषुववृतिी्य प्रदेशाि रासा्यतनक तवदारण खूप खरोलवर हरोि 
असिे.

�	लिणसतंभ (Stalactite and Stalagmite): चुनखडीच्या 
प्रदेशाि तवशेषिः गुहांमध्ये ि्यार हरोणारे क्ारांचे सिभं. 
भूजलाबररोबर वाहून आणलेले क्ार पाण्याचे बाषपीभवन 
झाल््याने गुहांमध्ये साचले जािाि. क्ार साचून  गुहांच्या 
छिाकडून खाली तकंवा िळाकडून वरच्या तदशेने सिभं 
ि्यार हरोिाि. छिाकडून िळाकडे वाढणाऱ्या सिंभांना 
अिरोमुखी सिंभ, िर िळाकडून वरच्या तदशेने वाढणाऱ्या 
सिंभांना ऊधव्शमुखी सिंभ असे महणिाि. आंध्प्रदेशािील 
तवशाखापट्णम तजल्ह्ािील बरोरा गुहा ही भारिािील 
चुनखडीच्या प्रमुख गुहांपैकी एक आहे.

�	लोंबती दरी (Hanging Valley): तहमनदीच्या 
खननका्या्शमुळे ि्यार हरोणारे एक भूरूप. मुख्य तहमनदीस 
तमळणाऱ्या उपतहमनदीमध्ये त्यामानाने तहमाचे प्रमाण कमी 
असिे, त्यामुळे त्यांच्यामाफ्कि हरोणारे खननही कमी प्रमाणाि 
हरोिे. मुख्य तहमनदीि बफ्क तिच्या पात्ाि पूण्श उंचीप्यांि 
साचलेले असिे. मुख्य व उपतहमनद्ांचा संगम हरोिाना 
त्यांच्या िळाच्या उंचीपेक्ा दरोनही प्रवाहािंील बफा्शची उंची 
सारखी असिे. उपतहमनदीचा िळ मुख्य तहमनदीच्या िळापेक्ा 
बराचसा उंच असिरो. बफ्क तविळल््यावर हा िळािील उंचीचा 
फरक तदसू लागिरो. उपतहमनदीची दरी मुख्य तहमनदीच्या 
िळापेक्ा जासि उंचीवर राहिे व िी लांेबिी असल््यासारखी 
वाटिे. अशा दरीस लोंबिी दरी ही संज्ा वापरली जािे.

�	िगायंतर (Class Interval): वगा्शच्या तनमन व उच्च सीमिेील 
अिंर महणजे वगाांिर हरो्य. क्ेत्घनी तकंवा समघनी नकाशे 
काढिाना घटकांच्या कमाल व तकमान मलू््यांचा तवचार करून 
५ िे ७ वग्श केले जािाि. त्यािील अिंरास  वगाांिर महणिाि.

�	िलीकरण (Folding): पृरवीच्या प्रावरणाच्या भागािील 
हालचालींचा भूकवचावर दाब पडून भूकवचाला वळ्ा 
पडण्याची तरि्या महणजे वलीकरण हरो्य.
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�	िाळूचा दांडा (Sand bar): सागरी तकनाऱ्यावर वाळूच्या 
संच्यनािून अनेक प्रकारची भूरूपे ि्यार हरोि असिाि. पुळण 
हे त्यांपैकी एक हरो्य. पुळणीवरची वाळूही लाटांमाफ्कि समदु्राि 
नेली जािे; परंिु अशी वाळू फार लांबवर न जािा कमाल 
ओहरोटीच्या म्या्शदेपासून काही अंिरावर पुळणीला समांिर 
अशा बेटांच्या सवरूपाि साचिे. कालािंराने ही बेटे मरोठी व 
उंच हरोिाि. त्यांची उंची भरिीच्या कमाल म्या्शदेपेक्ा जासि 
हरोिे व बेटांची रांगच ि्यार हरोिे. अशी बेटे एकमेकांस जरोडली 
जाऊन सलग असा वाळूचा दांडा ि्यार हरोिरो. पुळणीस समांिर 
असलेल््या ्या दांड्ामुळे खाजण सररोवरांची तनतम्शिी हरोिे. 

�	िालुकाशम (Sandstone): वाळूचा खडक. हा सिररि 
खडकाचा एक प्रकार आहे. 

�	िालुकावगरी (Sand Dune): वाऱ्याच्या संच्यनका्या्शमुळे 
ि्यार हरोणारे एक भूरूप. हे भूरूप तवशेषिः उषण वाळवंटी 
प्रदेशाि तकंवा सागरी तकनाऱ्यावर पाहा्यला तमळिे. 
आकारानुसार वालुकातगरीचे बारखाण तकंवा सैफ असे दरोन 
प्रमुख प्रकार केले जािाि.

�	विदारण (Weathering): खडक कमकुवि बनण्याची 
प्रतरि्या. ्याचे कात्यक, रासा्यतनक व जतैवक असे िीन प्रकार 
केले जािाि.

�	विभंग (Fault): पहा प्रसिरभंग.

�	विद्राव्यक्म (Soluble): तवरघळू शकणारा पदा््श. 

�	विल्यवििर (Sink hole): प्रामुख्याने चुनखडकांच्या 
प्रदेशाि खननका्या्शमुळे ि्यार हरोणारे एक भूरूप. चुनखडकाि  
तवरघळू शकणारे पदा््श जासि प्रमाणाि असिाि. असे पदा््श 
पाण्याि तवरघळले जािाि व पाण्याबररोबर िे वाहून नेले 
जािाि. अशी तरि्या हरोण्यामुळे त्या भागाि गुहांची तनतम्शिी 
हरोिे. कालािंराने गुहेचे छि आि करोसळून जतमनीवर खड्ा 
ि्यार हरोिरो. जतमनीवर नैसतग्शक रीिीने पडलेल््या अशा 
खड्डास तववर असे महणिाि. जतमनीवरील जलप्रवाह 
अशा खड्डाि ्येऊन तमळिाि. 

�	िैसशिक विद्रािक (Universal Solvent) : असा 
तवद्रावक, की ज्याि जासिीि जासि पदा््श तवरघळिाि. 
पाण्याि अनेक पदा््श तवरघळू शकि असल््याने त्यास वैखशवक 
तवद्रावक असे महणिाि. 

�	समघनी पद्धत (Isopleth Method): तविरण नकाशे ि्यार 
करण्याची एक पद्धि. ्या पद्धिीि तबंदूसंदभगी्य सांखख्यकी्य 
मातहिीचा उप्यरोग केला जािरो, महणजे सांखख्यकी्य मातहिी 
एखाद्ा तठकाणाची असिे. ज्या चलांचे तविरण सलग 
असिे अशा चलांच्या तविरणासाठी ्या पद्धिीचा उप्यरोग 
केला जािरो. उदा., उंची, पज्शन्यमान, िापमान इत्यादी. 

�	समकेंवद्रत थर (Concentric Layers): गारा ि्यार हरोि 
असिाना ऊधव्शगामी प्रवाहामुळे त्या सिि वरखाली हरोि 
राहिाि. जासि उंचीवर गले््याने त्यांच्याभरोविी बफा्शचा नवा 
्र साचिरो. ही तरि्या वारंवार घडल््याने गारांवर एकावर एक 
असे अनेक ्र ि्यार हरोिाि. अशा ्रांना समकेंतद्रि ्र असे 
महणिाि.

�	सागरी कडा (Sea Cliff): खडकाळ तकनाऱ्यावर सागरी 
लाटांच्या खननका्या्शमुळे ि्यार झालेले एक भूरूप. 
सागरतकनाऱ्याप्यांि तवसिारलेल््या डोंगराच्या तकंवा 
पठाराच्या पा्यर्यावर लाटांचा सिि मारा हरोि असिरो, 
त्यामुळे पा्यर्याकडील  खडकाची झीज हरोि जािे. पररणामी 
वरच्या बाजूचे खडकाचे भाग आिार नाहीसा झाल््याने खाली 
करोसळिाि. त्यािून सागरी कड्ांची तनतम्शिी हरोिे. बहुिेक 
सागरी कड्ांच्या पा्यर्याशी िरंगघतष्शि मंच तदसून ्येिाि. 

�	सागरी कमान (Arch): समुद्राि पुरेशा अंिराप्यांि तवसिाररि 
झालेल््या भतूशराचे खनन हरोऊन सागरी कमानींची तनतम्शिी हरोि 
असिे. वालुकाशम तकंवा चुनखडक अशा सिररि मृदू खडक 
असलेल््या भागाि सागरी कमानी जासि प्रमाणाि आढळिाि. 
भूतशराच्या दरोनही बाजूने िळाकडील भागावर लाटांचा प्रहार 
हरोऊन त्या भागाचे खनन हरोिे आतण कालांिराने सागरी कमान 
ि्यार हरोिे.  

�	सागरी गुहा (Sea Caves): सागरी कड्ांच्या पा्यर्याशी 
लाटांचा मारा हरोऊन गुहांची तनतम्शिी हरोिे. काही अपवाद 
वगळिा ्या गुहा फार खरोलवर असि नाही. 

�	सेिा (Services) ः मानवी व्यवसा्यांचा एक प्रकार. ्याि 
वसिूचंी तनतम्शिी तकंवा व्यापार (देवाणघेवाण) हरोि नाही. ्या 
व्यवसा्यािील लरोक ग्ाहकांना तवतवि सेवा पुरविाि. उदा., 
तशक्क, वकील, डॉकटर इत्यादी.

�	सै्फ (Seif): अरेतबक भाषेि सैफ ्या शबदाचा अ््श िलवार 
असा हरोिरो. ्या प्रकारच्या वाळूच्या टेकड्ा अरुंद व लांबवर 
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पसरलेल््या असिाि. त्या िलवारीसारख्या तदसिाि, त्यामुळे  
्यांना सैफ असे महणिाि. प्रदेशाि नेहमी वाहणाऱ्या 
वाऱ्यांच्या तदशेस ्या टेकड्ा समािंर असिाि. वाऱ्याच्या 
तदशेने त्यांचा आकार तनमुळिा हरोि जािरो. ्यांचे उिार काहीसे 
समतमि असिाि व मा्े िारदार असिाि. अरतेब्यािील  
‘रब-अल्-खतल’ ्या वाळवंटाि, िसेच इराणच्या वाळवंटी 
भागाि सैफ टेकड्ांच्या रांगा २०० तकलरोमीटरप्यांिही 
पसरलेल््या पाहा्यला तमळिाि.

�	सुदूरसंिेदन (Remote Sensing) ः एखाद्ा घटकाशी 
प्रत्यक् संबंि प्रस्ातपि न करिा दूर अंिरावरून त्या 
गरोष्ीबद्ल मातहिी तमळवणे, महणजे सुदूरसंवेदन हरो्य. 
्या िंत्ाद् वारे हवाई छा्यातचत्ण करून तकंवा उपग्हािील 
संवेदकाद् वारे पृरवीच्या पृष्भागाची मातहिी घेिली 
जािे. अशा मातहिीचा उप्यरोग नैसतग्शक सािनसंपतिीच्या 
अभ्यासासाठी केला जािरो.

�	सथूल देशांतग्जत उतपादन (Gross Domestic Product) 
ः संपूण्श अ््शव्यवस्ेिील, एका वषा्शच्या कालखंडािील, सव्श 
उतपादन क्ेत्ांिील उतपादनांची बेरीज महणजे स्ूल देशांिग्शि 
उतपादन हरो्य. ्यासाठी देशािील प्रा्तमक, द् तविी्यक व 
िृिी्यक के्त्ांिील वसिू व सेवांचे उतपादन तवचाराि घेिले 
जािे. स्ूल देशािंग्शि उतपादनाचे पैशािील मूल््य महणजे 
एकूण राष््ी्य उतपन्न असिे.

�	हमादा (Hamada): वाळवंटी प्रदेशािील एक भूसवरूप. 
हमादा हे मुख्यिः वाळवंटािील उंच, शुषक, खडकाळ 
पठारांच्या सवरूपाि असिाि. अपवहन तरि्येि वाळू वाहून 
गेल््यामुळे ्यांवर वाळू अल्प प्रमाणाि असिे व पठारावर 
मुख्यिः दगडगरोटे असिाि.

�	हररता (Moss) : हररिा ्या लहान पुषपहीन वनसपिी असून, 
त्या नेहमी दमट व सावली असलेल््या तठकाणी वाढिाि. दमट 
हवामानाच्या प्रदेशाि वृक्ांच्या बुंध्यावर ्या नेहमी पाहा्यला 
तमळिाि.

�	वहमदाह (Frostbite): अतिशीि िापमानामुळे तवचा व 
संलग् ऊिी गरोठणे. बफा्शचछातदि प्रदेशाि जाणाऱ्या प्य्शटकांस 
अनेकदा तहमदाहाचा त्ास हरोिरो. तहमदाह सहसा हाि, पा्य व 
चेहऱ्याच्या तवचेवर हरोिरो. गंभीर तहमदाह तवचा, ऊिी िसेच 
हाडांप्यांि परोहरोचू शकिरो. 

�	वहमोढकिक (Esker): तहमरोढाच्या संच्यनािून ि्यार 
झालेली अरुंद व लांबवर पसरलेली नागमरोडी टेकड्ांची रांग.

�	वहमोढवगरी (Drumlin) : तहमरोढाच्या संच्यनािून ि्यार 
हरोणारी टेकडी. ही सामान्यिः अंडाकृिी असिे. अशा अनेक 
टेकड्ा असलेल््या भागास ‘अंड्ांची टरोपली’ असेही 
संबरोििाि. 

�	वहमगवहर ि वगररशृंग (Cirque and Horn): 
तहमनदीच्या खननका्या्शमुळे ि्यार हरोणारी भूरूपे. ही दरोनही 
भूरूपे तहमनदीच्या उगमके्त्ाि ि्यार हरोिाि. तहमवषा्शव 
झाल््यावर तहम पाण्यासारखे लगेचच वाहि नाही, िर िे 
साचि जािे. अ्ा्शिच िे डोंगरउिारावर कमी साचिे, 
िर पा्यर्यापाशी जासि प्रमाणाि साचिे. तहमाचे अनेक 
्र साचल््याने खालच्या ्रांवर दाब पडिरो व खालच्या 
्रांचे बफा्शि रूपांिर हरोिे. तहमाचे बफा्शि रूपांिर हरोि 
असिाना, िसेच पडलले््या दाबामुळे िळाशी घष्शण हरोऊन 
काही बफा्शचे पाणी हरोिे व हे पाणी उिाराच्या तदशेने वाहू 
लागिे. ्या वाहण्याच्या तरि्येिूनच तहमनदीची सुरुवाि हरोिे. 
डोंगरउिारावर पडलेले बफ्क लगेचच खाली घसरिे. त्यािून 
घष्शण हरोऊन डोंगरउिार िीव्र हरोि जािाि. घसरलेले 
बफ्क िळाकडे साचिे. तविळलेल््या पाण्याने तवदारण 
हरोऊन िळाकडील भाग आणखी खरोल हरोि जािरो. अशा 
डोंगरिळाकडील खरोलगट भागास ‘तहमगवहर’ असे 
संबरोििाि. हे तहमगवहर आतण त्यामागचा िीव्र डोंगरउिार 
एखाद्ा महाका्य आरामखुचगीसारखा तदसिरो, महणून ्याचे 
वण्शन काही वेळा राक्सी आरामखुचगी असेही करिाि. 
एखाद्ा सुट्ा डोंगराच्या भागाि डोंगराच्या सव्श तदशांकडील 
उिारांवर तहमगवहर ि्यार झाले, िर डोंगराचा तशखराकडील 
भाग तशंगासारखा तदसिरो. अशा भूरूपाला तगररशृंग असे 
महणिाि. ्युररोपमिील इटली व खसवतझलांड ्यांच्या सीमेवरील 
‘मॅटरहॉन्श’ हे तगररशृंगाचे जगप्रतसद ्ि उदाहरण आहे.

�	क्ारता (Salinity) ः पाण्यािील क्ारांचे प्रमाण. सागरी 
जलािील क्ारांचे प्रमाण दर हजारी अशा सवरूपाि सांतगिले 
जािे. सव्शसािारणिः सागरी जलाचे क्ारिा प्रमाण ३५‰ 
इिके आहे, महणजे १००० ग्ॅम पाण्याि ३५ ग्ॅम क्ार आहेि.

 �	क्ारविदारण (Salt Weathering): खडकाळ सागरी 
तकनाऱ्यावर अशा प्रकारचे तवदारण मुख्यिः तदसून 
्येिे. सागरी लाटा खडकाळ तकनाऱ्यावर फुटून त्यांिील 
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पाण्याचे िुषार कड्ावर आदळिाि. ्या क्ार्युक्त पाण्याि 
खडकािील तवद्राव्य घटक तमसळिाि, त्ामुळे खडकात 
िोट्ा आकाराची निद्े त्ार होण्ास सुरुवात होते. हा 
द्वीकरणाचा पररणाम आहे. अशा निद्ातंूि क्षार्ुक्त पाणी 
साचते. सू्ामाच्ा उषणतेमुळे ्ा पाण्ाची वाफ होऊि पाणी 
निघिू जाते व पाण्ातील क्षारांचे सफनटकीकरण घडिू ्ेते. 
सफनटक जासत जागा व्ापतात, त्ामुळे खडकात ताण 
निमामाण होताे. खडकावरील निद्े मोठी होतात. पररणामी 
खडकाचा पृष्ठभाग मधमाश्ांच्ा पोळ्ासारखा नदसू 
लागतो. 

�	वक्वतर (Horizon) ः आकाश व जमीन जे्े तमळि आहे 
असा भास हरोिरो, िी रेषा महणजे तक्तिज हरो्य. ्या रेषेवर सू्य्श, 
चंद्र इत्यादी खगरोली्य वसिू दृश्यमान झाल््यावर त्यांचा उद्य 
झाला व त्या अदृश्य झाल््यावर त्यांचा असि झाला असे 
सातंगिले जािे.

�	क्ेत्घनी पद्धत (Choropleth method): तविरण 
नकाशे ि्यार करण्याची एक पद्धि. ्या पद्धिीि के्त्संदभगी्य 
सांखख्यकी्य मातहिीचा उप्यरोग केला जािरो. संपूण्श क्ेत्ास 
(तवभागास ) एकच मलू््य असिे. वेगवेगळ्ा तवभागांच्या 
मूल््यानुसार तनरतनराळ्ा रंगछटा वापरून नकाशा ि्यार केला 
जािरो. 

�	‘V’ आकाराची दरी (‘V’ Shaped Valley): नदीच्या 
खननका्या्शमुळे हरोणारे एक भूरूप. ‘V’ आकाराची दरी 
नदीच्या उगमाकडील भागाि तकंवा नदीच्या का्या्शच्या 
सुरुवािीच्या काळाि ि्यार हरोिे. नदीप्रवाहाच्या लगि उभे 
खनन वेगाने हरोिे. त्यामानाने दरीच्या पाशव्शउिाराच्या भागाि 
कमी खनन हरोिे, त्यामुळे त्यांची उंची जासि राहिे; परंिु 
पात्ाकडील भाग खरोल हरोि जािरो. पररणामी दरीस ‘V’ ्या 
इंग्जी अक्रासारखा आकार प्राप्त हरोिरो.

***
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�	Population Geography- Dr S. B. Sawant
�	मराठी विशिकोश खंड- १,४,९,१७ ि १८
�	प्राकृवतक भूगोल- प्रा. दाते ि सौ. दाते
�	इंग्री-मराठी शबदकोश- J. T. Molesworth
     and T. Candy
�	भारती्य अथ्जव्यिसथा- डॉ. देसाई, डॉ. सौ भालेराि

संदभा्जसाठी संककेत सथळे :

�	http://www.kidsgeog.com
�	http://www.wikihow.com
�	http://www.wikipedia.org
�	http://www.latlong.net
�	http://www.ecokids.ca
�	http://www.ucar.edu
�	http://www.bbc.co.uk/schools
�	http://www.globalsecurity.org
�	http://www.nakedeyesplanets.com
�	http://www.windy.com
�	http://science.nationalgeographic.com
�	http://en.wikipedia.org
�	http://geography.about.com
�	http://earthguide.uced.edu






