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प्र ्तावना
कवद्ा  कमत्ांनरो,

 इयतता नववीचया वगा्वत तयुमहा सवाचे वागत आहे. नवीन अ यासक्मावर आधाररत हे कव ान आकण तंत् ानाचे 
पा पयु तक तयुमचया हाती देताना आमहांला कव े  आनंद हरोत आहे. प्रा कमक तरापासून ते आतापयत  कव ानाचा 
अ यास  तयुमही  कवकवध पा पयु तकांतून केला आहे. इयतता नववीपासून तयुमहांला कव ानातील मूलभूत संकलपना 
आकण तंत् ान यांचा अ यास एका वेग ा करोनातून व कवकवध कव ान ाखांचया मा यमातून करता येईल. 

 कव ान आकण तंत् ान  या पा पयु तकाचा मूळ हेतू हा आपलया दनंकदन जीवना ी कनगडीत असलेले कव ान  
आकण तंत् ान  समजून घया व इतरांना समजवा  हा आहे. कव ानातील संकलपना, कस ांत व त वे समजून घेत 
असताना तयांची  यवहारा ी असणारी सांगड समजून घया. या पा पयु तकातून अ यास करताना  रोडे आठवा , 
सांगा पा   या कत चा उपयरोग उजळणीसाठी करा.  कनरीक्ण व चचा्व करा , क न पहा  अ ा अनेक कतीतून तयुमही 

कव ान क कणार आहात. या सव्व कती तयुमही आवजू्वन करा. जरा डरोके चालवा , रोध घया , कवचार करा  अ ा 
कती तयुमचया कवचारप्रकक्येला चालना देतील. 

 पा पयु तकात  अनेक प्रयरोगांचा समावे  केलेला आहे. हे प्रयरोग, तयांची काय्ववाही व तया दरमयान आव यक 
असणारी कनरीक्णे तयुमही वत  काळजीपूव्वक करा. तसेच आव यक ते े तयुमचया क क्कांची, पालकांची व वगा्वतील 
सहका यांची मदत घया. तयुमचया दनंकदन जीवनातील अनेक प्रसंगांमागे असणारे कव ान उलगडणारी वक पूण्व  
माकहती  व तयावर आधारीत असे कवककसत ालेले तंत् ान या पा पयु तकात कत चया मा यमातून प  कर यात 
आले आहे.  आजचया तंत् ानाचया वेगवान ययुगात संगणक, माट्व रोन हे तर तयुमचया पररचयाचेच आहेत.  
पा पयु तकातून अ यास करताना माकहती संप्रे ण तंत् ानाचया साधनांचा सयुयरो य वापर करा. जेणेक न तयुमचे अ ययन 
सयुकर हरोईल.

   कती व प्रयरोग करताना कवकवध उपकरणे, रसायने संदभा्वतील काळजी घया व इतरांनाही ती दक्ता घयायला सांगा. 
वन पती, प्राणी यांचया संदभा्वत असणा या कती, कनरीक्णे करताना पया्ववरण संवध्वनाचाही प्रयतन करणे अपेकक्त 
आहे. तयांना इजा परोहरोचणार नाही याची काळजी घेणे तर आव यकच आहे. 

 हे पा पयु तक वाचताना, अ यासताना आकण समजून घेताना तयुमहांला तयातील आवडलेला भाग तसेच अ यास 
करताना  येणा या अडचणी, पडणारे प्र न आमहाला ज र कळवा. 

 तयुमहांला तयुमचया क्कणक प्रगतीसाठी हाकद्वक युभेच ा.
        

ड . सयुकनल बा. मगर
संचालक

महारा  रा य पा पयु तक कनकम्वती व 
अ यासक्म सं रोधन मंडळ, पयुणे.

पयुणे
कदनांक   एकप्रल , अक् य ततीया
भारतीय स र कदनांक   व ाख  



F

l इयतता कतसरी ते पाचवीपयत पररसर अ यासाचया मा यमातून दनंकदन जीवनातील सरोपे कव ान आपण  कवद्ा याना 
सांकगतले आहे तर सहावी ते आठवीचया पा पयु तकातून कव ानाची त ड ळख क न कदली आहे.

l दनंकदन जीवनात घडणा या घटनांकव यी तककन  व कववेकबयु ीने कवचार करता यावा हे खरे कव ान क क्णाचे 
उद कद  आहे.

l इयतता नववीचया कवद्ा याचा वयरोगट लक्ात घतेा सभरोवतालचया घटनांब लचे तयांचे कतयु ल तया घटनांमागील 
काय्वकारणभाव रोध याची रोधवतती आकण वत  नेततव कर याची भावना या सवाचा अ ययनासाठी सयुयरो य 
वापर कर याची संधी  कवद्ा याना देणे आव यक आहे.

l कव ान क क याचया प्रकक्येतील कनरीक्ण, तक, अनयुमान, तयुलना करणे आकण प्रा  माकहतीचे उपयरोजन करणे 
यांसाठी प्रयरोगक लय आव यक आहे महणून प्रयरोग ाळेत करायचे प्रयरोग घेताना जाणीवपूव्वक ही क लये 
कवककसत कर याचा प्रयतन करायला हवा. कवद्ा याकडून येणा या सव्व कनरीक्णाचया न द चा वकार क न 
अपेकक्त कन क ा्वपयत  परोहरोच यास तयांना मदत करावी.

l कवद्ा या्वचया कव ानकव यक उ  क क्णाची पायाभरणी महणजे मा यकमक तरावरील दरोन व  असतात 
तयामयुळे तयांची कव ान कव यातील अकभ ची सम द आकण संप  कर याची आपली जबाबदारी आहे. आ य 
आकण क लयाबररोबर व ाकनक करोन व सज्वन ीलता कवककसत कर यात तयुमही सव्वजण नेहमीप्रमाणे अ ेसर 
असालच.

l कवद्ा याना अ ययनात मदत करताना थोडे	आ वा या  कतीचा वापर क न पाठाचया	पूव्व ानाचा आढावा 
घे यात यावा	तर मयुलांचे अनयुभवाने कमळालेले ान व तयांची अवांतर माकहती एककत्त क न पाठांची प्र तावना 
कर यासाठी पा ां ांचया सयु वातीला सायांगा	पा 	हा भाग वापरावा. हे सव्व करताना आपलयाला सयुचणारे कवकवध 
प्र न, कती यांचाही वापर ज र करा. आ याब ल प ीकरण देताना क न	पहा	तर हा अनयुभव तयुमही क न 
द्ायचा असलयास क न	पा ्ा	या दरोन कत चा वापर पा पयु तकात प्रामयु याने केला आहे. पा ां  व 
पूव्व ानाचया एककत्त उपयरोजनासाठी जरा	डोक	चालवा	आहेे, हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा	यातून कवद्ा याना काही 
मह वाचया सूचना ककंवा मूलये कदली आहेत. रोध	 ्ा,	माणह्ती	णमळवा,	माही्त	आहे	का	्तु हायांला ,	पररच्		
रा ायांचा,	का््श	 सयां थायांचे	 ही सदरे पा पयु तकाबाहेरील माकहतीची कलपना ये यासाठी, आणखी माकहती 
कमळव यासाठी वतंत्पणे संदभ्व रोधनाची सवय लागावी यासाठी आहेत. 

l सदर पा पयु तक हे केवळ वगा्वत वाचून, समजावून क कव यासाठी नाही, तर तयानयुसार कती क न कवद्ा यानी 
ान कसे कमळवावे हे माग्वद ्वन कर यासाठी आहे. पा पयु तकाचा हेतू स ल कर यासाठी वगा्वत अन पचारीक 

वातावरण असावे.जा तीत जा त कवद्ा याना चचा्व प्रयरोग व कतीत भाग घे यास प्ररोतसाहन द्ावे. कवद्ा यानी 
केलेले उपक्म, प्रकलप इतयादीकव यी वगा्वत अहवाल वाचन, सादरीकरण, कव ान कदवसासह कवकवध कचतयपूण्व 
कदवस साजरा करणे अ ा काय्वक्माचे आवजू्वन आयरोजन करावे.

 l पा पयु तकाम ये कव ान आकण तंत् ानाचया आ याबररोबर माकहती संप्रे ण तंत् ानाची जरोड दे यात आलेली 
आहे. कवकवध व ाकनक संकलपनांचा अ यास करताना तयांचा वापर करणे अकभप्रेत असून आपलया माग्वद ्वनाखाली 
करवून घयावा. 

णर कायांसा ी

मुखप 	व मलप 	:  पा पयु तकातील कवकवध कती, प्रयरोग व संकलपनांची कचत्े.
DISCLAIMER Note : All attempts have been made to contact copy righters (©) but we have not heard from them. 
We will be pleased to acknowledge the copy right holder (s) in our next edition if we learn from them.
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म्ता	णवधाने	 	 ्त्ता	नववी

जा्श
1. काय्व व ऊजा्व यांचा पर परसंबंध प  क न दनंकदन 

जीवनातील काया्वचा प्रकार ळखता येणे. 
2. दनंकदन जीवनातील काय्व , ऊजा्व व  ीवर 

आधाररत उदाहरणांमधील कारणमीमांसा प  
करता येणे व गकणतीय उदाहरणे सरोडवता येणे.

3. वनी संदभा्वत कवकवध संकलपनांचे दनंकदन 
जीवनातील मह तव प  क न कवकवध प्र नांची 
उकल करता येणे.

4. सरोनार रचना काढता येणे व तयांचे प ीकरण देता 
येणे.

5. मानवी कानाचे वनीसंदभा्वतील काय्व रचने ारे 
प  करता येणे.

6. आर ांचे कवकवध प्रकार ळखता येणे व आर ांमयुळे 
कमळणा या प्रकतमांचे व ाकनक प ीकरण देऊन 
तयांची रेखाकचत्े काढता येणे.

7. प्रयरोगां ारे गयुकणत प्रकतमांची सं या काढता येते.
8. दनंकदन जीवनात वापरलया जाणा या वेगवेग ा 

आर ांमागील ा त्ीय कारणांचा रोध घेता येणे. 

सजीव	स ी
1.  प्राणी व वन पत मधील कवकवध जीवनकक्यांमधील रक 

प  करता येणे. 
2.  सजीव स ीतील रासायकनक कनयंत्णाचया माकहतीचा 

वापर क न तयाचा दनंकदन जीवनातील घडामरोड कव यी 
प ता करता येणे.

3. उत चया कवकवध प्रकारांमधील रक अचूक रचनेचया 
आधारे प  करता येणे.

4. प्रकतजकवकांचया कनकम्वतीम ये सू मजीवांचे असणारे 
मह व उपयरोग प  करता येणे.

5. सजीवांमधील कवकवध जीवनप्रकक्या व सू मजीव 
यांचयातील काय्वकारण संबंध प  करता येणे.

6. हानीकारक सू मजीवांमयुळे उ वणारे कवकवध ररोग व 
तयांवरील उपाययरोजना प  क न वत ची व 
समाजाचया आररो याची काळजी घेता येणे.

7. वन पत चे ा त्ीय वग करण करता येणे. 
8. मानवी उतसज्वन सं ा व चेतासं ा यांची रचना 

अचूकपणे काढून तयांचे आपलया जीवनातील मह तव 
प  करता येणे.

. मानवी रीरातील अंत ावी ं चया संप्रेरकाचे रीर 
कवकासातील मह व व वम ता, अकतउततेजकता, 
अंगात येणे, अकतभावकनकता अ ा सम यांमागील 

ा त्ीय कारणमीमांसा प  करता येणे.

पदाथ्श
1. कव वातील पदा ाचया रचनेमागील कव ान सांगून 

पदा ा्वचे व प, रचना, आकार प  करता येणे.
2. रासायकनक संयरोग, व तयुमान अक् यता, र प्रमाण 

या कनयमांचा पडताळा घेऊन कन क ्व काढता येणे.
3. रेणू व तयुमान, मरोल या संकलपना सांगता येणे व 

संययुगाची रेणयुसूत्े ळखता येणे व कलकहता येणे. 
तसेच तयांकव यी प ीकरण देता येणे.

4. दनंकदन वापरातील पदा ाचे द ्वकाचया साहा याने 
वग करण क न व तयांचे उपयरोग प्रयरोगाआधारे 
प  करता येणे.

5. आमल, आमलार चा धातू व अधातूंवर हरोणा या 
पररणामाचा प्रयरोगाआधारे पडताळा घेता येणे.

6. द ्वक, आमल, आमलारी यांचया संबंधाचया 
साहा याने समाजातील अंध ा, ढ चे कनमू्वलन 
करता येणे.

7. नसकग्वक द ्वकांची कनकम्वती करता येणे. 
8. दनंकदन वापरातील रासायकनक पदा ाची पररणाम- 

कारकता प  करता येणे.

आहार	व	पोषण
1. ऊती संवध्वन व तयाचा ेती व ेतीपूरक  यवसायांम ये
    हरोणारा उपयरोग प  क न तयासंदभा्वतील प्रकक्येची 
    माकहती देता येणे.
2.  सामाकजक कवकासासाठी कवकवध ेतीपूरक यवसायाचे 

मह व पटवून देता येणे.
3. अ साखळी, ऊजा्वमनरोरा यांचयातील आंतरसंबंधाचे 

कव ले ण करता येणे.
4.  नसकग्वक चक् बदलामागील कारणांचा रोध घेता येणे.
5.  वय क व सामाकजक आररो य धरो यात आणणा या 

घटकांचया माकहतीचे कव ले ण क न तयाधारे उपाययरोजना 
सयुचकवता येणे.

6. कवकवध ररोग आजार यांचे पररणाम लक्ात घेऊन वत ची 
जीवन ली बदलता येणे.
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णव व
1. दकब्वणीचया साहा याने अवका  कनरीक्ण करता येणे.
2. आधयुकनक तंत् ान व अवका  कव ान यांचे मानवी
    कवकासातील यरोगदान प  करता येणे.
3. दकब्वणीचे कवकवध प्रकार प  करता येणे. 

ग्ती,	 ल	व	्यां े
1. गतीकव यक समीकरणे मांडणे व तयाआधारे गकणतीय उदाहरणे 

सरोडवता येणे.
2. कव ापन व वेग, अंतर, वेळ व वेग यांचया आधारे आलेखाव न 

सूत्ांची कनकम्वती करता येणे.
3.  दनंकदन जीवनातील कवकवध घटनांमागील गती व गतीकव यक 

कनयमांचया काय्वकारण संबंधाचा पडताळा घेता येणे.

नसणग्शक	साधनसयांपत्ती	व	आपत्ती	 ्व थापन
1. आधयुकनक कव ान व तंत् ानाचा हवामान खातयाचया 

काया्ववर हरोणारा पररणाम प  करता येणे.
2.  घर व पररसरातील कच याचे वग करण करता येणे.
3. कच यापासून खतकनकम्वती तसेच कच याचा पयुनवा्वपर 

करता येणे.
4. पररसर वच तेचया संदभा्वत काय्व क न इतरांना 

तयासाठी प्रवतत करता येणे.
5. आपतती यव ापन यंत्णा क ी राबवली जाते 

याबाबत माकहती संकलन व सादरीकरण क न 
दनंकदन जीवनात आलेलया आपततीवर मात करता 
येणे.

माणह्ती	सयांप्रेषण	व	्तयां ान
1. संगणक तंत् ानामयुळे समाज, अ ्व, कव ान, उद्रोग अ ा क्ेत्ात ालेले अामूला  बदल सरोदाहरण सांगता येणे.
2. संगणकाचया आधारे कवकवध सम यांचया कनराकरणासाठी माकहतीचा रोध घेता येणे.
3. कव ानातील संकलपना प  कर यासाठी संगणकाचा वापर करता येणे.
4.  संगणक काय्वप्रणालीत कनमा्वण हरोणा या सम या रोधून तया सरोडवता येणे. 
5. संगणका ारे प्रा  केलेलया माकहतीवर कवकवध प्रकक्या करता येणे.

नुक्रमणणका
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व ्तूची	ग्ती	( 	 	 	 )

 खालीलपक  करोणकरोणतया उदाहरणांम ये तयुमहांला गतीची जाणीव हरोते? गती असणे व 
नसणे याचे प ीकरण तयुमही कसे कराल?

1. बसमधून तयुमही प्रवास करीत आहात. तयुमचया ेजारी बसलेली य ी गकतमान आहे का?

2. एखादी व तू गकतमान आहे ककंवा नाही हे कन चत कर यासाठी तयुमहांला करोणकरोणतया बाब चा कवचार करावा लागतरो?
 गती ही सापेक् संकलपना आहे हे तयुमही मागील इयततेम ये क कला आहात. जर एखादी व तू सभरोवतालचया संदभा्वत 
कतची जागा बदलत असेल तर ती गकतमान आहे असे महणतात. जर ती सभरोवतालचया संदभा्वत जागा बदलत नसेल तर ती 

र आहे असे महणतात.

 दनंकदन जीवनात आपण कवकवध व तूंची गती पाहतरो. काही वेळा व तूंची गती आपण प्रतयक् पा  कत नाही. 
जसे क  वाहणारा वारा. वरील उदाहरणांप्रमाणे इतर अनेक उदाहरणे आपलयाला सांगता येतील. ती करोणती?

1. ीतल ाळेत जाताना कतचया संगीता नावाचया  मकत्णीचया घरी जाऊन मग ाळेला गेली. आकती 1.1 आ  पहा.
2. प्र ांत  मात् घरातून सरळ रे ेत ाळेला गेला. 
 दरोघेही एकाच चालीने जात असतील तर ाळेत कमी वेळेत करोण परोहरोचेल? का?
 वरील उदाहरणांम ये प्रतयक् चालावे लागलेले अंतर आकण सरळ रे ेतील अंतर यांत रक असेल का? करोणता?

जरा	णवचार	करा.

णवचार	करा.	

णव थापन	आणण	 यां्तर
( 	 	 )

क न	पा ्ा.

Ø		ग्ती	 	 Ø		णव थापन	आणण	 यां्तर
Ø		तवरण	 Ø		 ्ू नचे	गण्तणवष्क	णन्म	व	समीकरणे

1.	ग्तीचे	णन्म

री्तल	व	प्ररायां्तचे	 र
सयांगी्ताचे	 र 

राळा

1
00
	मी
र

00	मी र

1200
	मी र

1.1	राळा	व	 रायांची	 थ्ती

A

B

( )

(आ)

1.  दरो याचया साहा याने  पासून  पयतचे अंतर 
आकती 1.1 अ  म ये दाखवलयाप्रमाणे वेगवेग ा 
प्रकारे मरोजा. 

2.  आता पयुनहा  पासून  पयतचे अंतर सरळ तयुटक 
रे ेने दाखवलेलया मागा्वने मरोजा. तयुमचया मते करोणतया 
मागा्वने मरोजलेले अंतर यरो य आहे? का?

 1. प याचे उडणे.    2. ांबलेली रेलवेगाडी.
 3. हवेतून उडणारा पालापाचरोळा  4. ड गरावरती र असलेला दगड 

माग्श	A

माग्श	

सायांगा	पा 	
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जरा	डोक	चालवा.
1.   आकती 1.2 अ  म ये दाखवलयाप्रमाणे वराली दरररोज पहाटे 100  

मीटर कत् या असलेलया वतयु्वळाकार मदानाचया कडेने े या मारते. कतने 
 या कबंदपासून चाल यास सयु वात क न एक ेरी पूण्व केलयास कतने 

कापलेले अंतर व कतचे ालेले कव ापन ककती?  

2.   आकती 1.2 आ  म ये दाखवलयाप्रमाणे समजा एक गाडी  या   
कबंदपासून कनघून  या कठकाणापयत गेली व पयुनहा  या कठकाणी परत 
आली. तर कतने कापलेले अंतर व कतचे ालेले कव ापन ककती?.

 एखाद्ा व तूचे कव ापन ूनय असले तरी तयाच व तूने प्रतयक्ात कापलेले अंतर ूनय नसू कते.

360 मीटर

 अंतर महणजे दरोन कबंदंचया दरमयान गकतमान असताना व तूने प्रतयक् केलेले माग्वक्मण हरोय. तर कव ापन महणजे 
गकतमानतेचया आरंभ व अंकतम कबंदंतील सवात कमी अंतर हरोय. 

चाल	व	वेग	(S 	 	V )

कापलेले एकण अंतर

लागलेला एकण कालावधी 
चाल  = 

1. सकद  V c  व अकद  Sc  रा ी महणजे काय?  
2. अंतर c , चाल S , वेग  V c , वेळ m , कव ापन  

c m  यातील सकद  व अकद  रा ी करोणतया?

कव ापन
वेळ

वेग =

1. चाल आकण वेग यांची एकके सारखीच असतात. 
ती SI प तीत m   व C S  प तीत cm   
आहेत.

2. चाल अंतरा ी संबंकधत आहे तर वेग कव ापना ी 
संबंकधत आहे.

3. गती सरळ रे ेत असेल तर  चाल आकण वेग यांचे 
मूलय सारखेच असते. अनय ा ते वेगवेगळे असू 

कतात.
एकक वेळेत हरोणा या कव ापनाला वेग महणतात. 

 एखाद्ा व तूने एकक कालावधीत एकाच कद ेने 
कापलेलया अंतरास वेग V c  महणतात. या 
कठकाणी एकक कालावधी महणजे एक सेकंद, एक कमकनट, 
एक तास इतयादी असू कतरो. मरो ा एककात कालावधी 
मरोजलयास एक व ्व हा देखील एकक कालावधी असतरो.
एकक  कालावधीत हरोणा या कव ापनाला वेग महणतात.

1. 	 यां्तर	व	णव थापन

थोडे	आ वा.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.

( )

(आ)
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 सकचन मरोटारसायकलने प्रवास करत आहे प्रवासादरमयान खालील 
प्रसंगी काय घडेल ते सांगा. आकती 1.3 पहा
1.  सकचनने  मरोटारसायकलने प्रवास करत असताना, मरोटारसायकल 

प्रवासाची कद ा न बदलता मरोटारसायकलची चाल वाढवलयास 
अ वा कमी केलयास वेगावर करोणता पररणाम हरोईल?

2.  सकचन प्रवास करत असताना र तयाम ये एखादे वळण आलयास 
चाल व वेग सारखाच असेल का?

  सकचनने मरोटारसायकलची चाल र ठेऊन कद ा बदललयास 
वेगावरती करोणता पररणाम हरोईल?

3.  वळण र तयावर मरोटारसायकल चालवत असताना सकचनने 
मरोटारसायकलची चाल व कद ा दरोनही बदललयास वेगावर करोणता 
पररणाम हरोईल? 

  वरील प्रसंगाव न असे लक्ात येते क , वेग हा चाल व कद ा 
या दरोघां ी संबंकधत आहे व वेग पयुढील प्रकारे बदलतरो.

 1. चाल बदलून आकण कद ा तीच ठेऊन
 2. कद ा बदलून आकण चाल तीच ठेऊन
 3. चाल व गतीची कद ा दरोनहीही बदलून

चाल	व	णदरा	्ायांचा	वेगावर	होणारा	पररणाम

अंतर

काल
ीतलची   मागा्ववरील चाल     =                        =                           

500 मीटर

5 कमकनटे
= 100 मीटर कमकनट

अंतर

काल
ीतलची   मागा्ववरील चाल    =                      =                           

1200 मीटर

24 कमकनटे
= 50 मीटर कमकनट

एकण अंतर

एकण काल
ीतलची सरासरी चाल        =                        =                           

1700 मीटर

2  कमकनटे
= 58.6 मीटर कमकनट

ीतलचा वेग = 44.83 मीटर कमकनट

प्रतयक् कव ापन

लागलेला काळ
ीतलचा सरासरी वेग =

1300 मीटर

2  कमकनटे
=

1. 	वेगावरील	पररणाम

 चालीचे मापन अंतर काल याप्रमाणे सव्वप्र म गकलकल ने केले हरोते. हवेतील वनीची चाल 343.2 m  
तसेच प्रका ाची चाल 3 x 108 m  इतक  आहे. प वीची सूया्वभरोवती मण कर याची चाल 2 770 m  
आहे.   

 मागील उदाहरण प  क्.1  म ये ीतल व संगीता यांचया घरांतील सरळ रे ेतील अंतर 500 मीटर आहे. संगीताचे घर 

व ाळा यातील सरळ रे ेतील अंतर 1200 मीटर आहे. अ ा्वत ीतलचे घर व ाळा यातील  सरळ रे ेतील अंतर 1300 

मीटर आहे. समजा ीतलला संगीताकडे जा यास 5 कमकनटे लागली व ते ून ाळेत जा यास 24 कमकनटे लागली, याव न

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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करेषी्	 कसमान	व	नकसमान	ग्ती	( 	 	 	 	 	 	 	 )
	 अमर, अकबर आकण अ न नी तयांचया वत चया गाडीने वेगवेग ा वेगाने प्रवास करत आहेत. तयांनी वेगवेग ा 
कालावधीत कापलेली अंतरे खालील सारणीत कदली आहेत.

ाळी	वेळ मरने	कापलेले	 यां्तर
	णकमी	मध्े

क रने	कापलेले	 यां्तर	
णकमी	मध्े

	थनीने	कापलेले	 यां्तर	
णकमी	मध्े

5.00 0 0 0 
5.30 20 18 14
6.00 40 36 28
6.30 60 42 42
7.00 80 70 56
7.30 100 95 70
8.00 120 120 84

क न	पा ्ा.

1.  अमर, अकबर आकण अ न नी यांनी प्रवास करत असताना न दवलेलया 
अंतरातील कालावधी ककती आहे?

2.  ठरावीक कालावधीत सारखेच अंतर करोणी पार केले आहे?
3.  अकबरने ठरावीक कालावधीम ये कापलेले अंतर सारखेच आहे का?
4.  अमर, अकबर आकण अ नी यांनी ठरावीक कालावधीत कापलेलया अंतराचा 

कवचार करता तयांचया चाली क ा आहेत?
     जर व तू समान कालावधीत समान अंतर कापत असेल तर कतचया  गतीला 
कसमान	ग्ती	महणतात.

 जर व तू समान 
कालावधीत असमान अंतर 
कापत असेल तर कतचया गतीला 
नकसमान गती महणतात. उदा,. 
गद चया र तयाव न वाहनांची 
वा सायकल चालवतानाची 
गती.

तवरण	(A )

1. 1 मीटर लांबीचे एक पनहाळे व रोटा चडू घया. 
2.  आकती 1.4 प्रमाणे पनहा ाचे एक टरोक जकमनीवर टेकवून 

दसरे टरोक जकमनीपासून काही उंचीवर हाताने धरा.
3.  चडू पनहा ाचया उंच भागाकडून सरोडून द्ा.
4.  चडू खाली येत असताना तयाचया वेगाचे कनरीक्ण करा.
5.  चडू व न खाली येत असतानाचा वेग सव्व कठकाणी सारखाच 

हरोता का?
6.  सयु वातीस, म ये, व जकमनीपा ी येताना वेग कसा बदलतरो 

याचे कनरीक्ण करा.

1.4		वेगा्तील	 दल

जरा	डोक	चालवा.

क न	पा ्ा.

व तू व तू व समान
कसमान	ग्तकसमान	ग्तकसमान	ग ी	्ती	्त महमहम णतात.हणतात.ह

(A )

1.4		वेगा्त1.4		वेगा्त1.4		वेगा ील	्तील	्त दील	 दील	 लदलद

चड

प हाळे
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 लहानपणी तयुमही सव्वजण घसरगयुंडी खेळला असाल. घसरगयुंडीव न घसरत 
असताना सयु वातीस वेग कमी असतरो, म ये तरो वाढतरो व ेवटी तरो कमी हरोऊन 

ूनय हरोतरो हे आपणास माहीत आहे. या वेगबदलातील दरालाच आपण तवरण 
महणतरो.

तवरण  =  

 जर  हा सयु वातीचा वेग,  या कालावधीनंतर बदलून अंकतम वेग  हरोत 
असेल तर ...

 जर एखादी गकतमान व तू ठरावीक कालावधी दरमयान वेग बदलत असेल तर तया व तूचया गतीला तवरणीत गती 
असे महणतात. गकतमान व तूम ये दरोन प्रकारचे तवरण असू कते. 

1. जर समान कालावधीत वेगाम ये समान बदल हरोत असतील तर एकसमान तवरण हरोते.
2. जर समान कालावधीत वेगाम ये असमान बदल हरोत असतील तर नकसमान तवरण हरोते.

वेगातील बदल
काल

 अंकतम वेग - सयु वातीचा वेग   
             काल

-
तवरण =   =                                                   = 

धन	,	 ण	व	रू ्	तवरण	
 एखाद्ा व तूचे तवरण धन ककंवा ण असू कते. जे हा एखाद्ा व तूचा वेग वाढतरो ते हा तवरण धन असते. ये े 
तवरण वेगाचया कद ेने असते. जे हा एखाद्ा व तूचा वेग कमी हरोतरो ते हा तवरण ण असते. ण तवरणालाच	 वतवरण 	
णकवा	 मयांदन 	( ) असे महणतात. ते वेगाचया कद ेचया कव  कद ेने असते. वेग र असलयास तवरण 

ूनय असते.
कसमान	ग्तीसा ी		 यां्तर	-	काल	आलेख

 खालील सारणीत एका गाडीने ठरावीक वेळेम ये कापलेली अंतरे कदलेली आहेत. तयानयुसार काल  अक्ावर व अंतर 
 अक्ावर घेऊन आकती 1.5 म ये आलेख काढा. अंतर व काल यांमधील समानयुपाती संबंध आलेखाचया साहा याने 

प  हरोतरो का?
  

वेळ 
सेकंद

अंतर 
मीटर

0 0
10 15
20 30
30 45
40 60
50 75
60 0
70 105

जरा	डोक	चालवा.

यां्तर	
(मी र)

1. 	 यां्तर	-	काल	आलेख

प्रमाण	 	 	1	सेमी	
	 	1	सेमी	 	

0 10      20     30      40      50      60      70     80

140

120

100

80

60

40

20

Y

काल	(सेकद)

1. जे हा गतीचया सयु वातीला 
व तू कवराम अव ेत असते 
तयावेळी व तूचा सयु वातीचा वेग 
ककती असतरो?

2. यावेळी गतीचया अखेरीस 
व तू कवराम अव ेत येते तयावेळी 
अंकतम वेग ककती असेल?
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जरा	डोक	चालवा.    एकसमान गतीम ये व तू समान कालावधीत 
समान अंतर कापते. हे  अंतर  काल 
आलेखामधील सरळ रे ा द ्ववते.  वरील अंतर  काल आलेखामधील सरळ रे ेचा चढ 

 S  काढलयास तरो काय द ्ववतरो?

नकसमान	ग्तीसा ी		 यां्तर	-	काल	आलेख

जरा	डोक	चालवा.
 एकसमान गती व नकसमान गतीसाठीचया अंतर-काल आलेखात तयुमहांला काय 

रक कदसून येतरो?

वेळ 
सेकंद

अंतर  
मीटर

0 0
5 7

10 12
15 20
20 30
25 41
30 50
35 58

	 खालील सारणीत एका बसने ठरावीक वेळेम ये कापलेले अंतर कदलेले आहे. तयानयुसार काल  अक्ावर व अंतर  
अक्ावर घेऊन आकती 1.6 म ये आलेख काढा. अंतर व काल यांमधील समानयुपाती  संबंध आलेखाचया साहा याने प  
हरोतरो का?

 एक रेलवे गाडी एकसमान वेगाने 
प्रती तास 60 ककमी  या प्रमाणे 5 तास 
साततयाने गकतमान आहे. या एकसमान 
गतीकररता वेग आकण काल यांचयातील 
बदल वेग  काल आलेखाने आकती 
1.7 म ये  द ्ववला आहे. 

1. रेलवेने 2 ते 4 तासांचया दरमयान 
कापलेले अंतर कसे काढता येईल?

2. 2 ते 4 तासांचया दरमयान रेलवेगाडीने 
कापलेलया अंतराचा व आकतीतील 
एका च करोनाचया क्ेत् ळाचा 
संबंध आहे का? इ े गाडीचे तवरण 
ककती आहे?

 ये े कालानयुसार अंतरात नकसमान बदल हरोतरो. महणजेच इ े गती नकसमान आहे.

	1. 		 यां्तर	-	काल		आलेख

1.7		वेग	-	काल		आलेख

कसमान	ग्तीकरर्ता	वेग	–	काल	आलेख	

वेग	
णकमी ्तास

0  1       2        3        4        5        6        

70

60

50

40

30

20

10

Y
प्रमाण	 	 	 	1	सेमी	 1	्तास
	 	1	सेमी	 	10	णकमी ्तास

काल	(्तास)

C 1 2
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कसमान		तवरणी्त	ग्तीकरर्ता	वेग	–	काल	आलेख
 ठरावीक कालावधीनयुसार एका कारचया वेगात हरोणारे बदल सारणीत कदले आहेत.

काल 
सेकंद  

वेग  
मी से

0 0
5 8

10 16
15 24
20 32
25 40
30 48
35 56

 आकती 1.8 मधील आलेख द ्ववतरो क ,
1.  ठरावीक कालावधीत वेगाम ये समान बदल हरोतरो. हा वेग तवरणीत असून तवरण एकसमान आहे. प्रतयेक 5 कमकनटात 

वेगात ककती बदल हरोतरो? 
2.  सव्व एकसमान तवरणीत गतीसाठी वेग-काल आलेख हा सरळ रे ा असतरो.
3.  नकसमान तवरणीत गतीसाठी वेग  काल आलेख वेळेनयुसार तवरणात हरोणा या बदलानयुसार करोणतयाही आकाराचा 

असू कतरो.
 आकती 1.8 मधील आलेखाचया साहा याने कारने 10 सेकंद ते 20 सेकंद या कालावधी दरमयान कापलेले अंतर 
आपण मागील रेलवेगाडीचया उदाहरणाप्रमाणेच काढू कतरो, मात् या कठकाणी कारचा वेग हा र नसून एकसमान 
तवरणामयुळे  सतत बदलतरो आहे. अ ा वेळी आपण कदलेलया कालावधी दरमयान कारचा सरासरी वेग वाप न कारने 
कापलेले अंतर  काढू कतरो.
आलेखाव न कदसते क  कारचा सरासरी वेग 

   A (        ABCD ) =   A (        AECD ) + A (        ABE ) 

आलेख	पद्ध्तीने	ग्तीणवष्क	समीकरणे	( 	 	 	 	 	 )

 नयूटनने व तूचया गतीचा अ यास केला आकण नंतर गतीकव यक तीन समीकरणांचा संच मांडला. एका रे ेत गकतमान 
व तूचे कव ापन, वेग, तवरण व काल यातील संबंध या समीकरणांत मांडला आहे. 

 याला कदलेलया कालावधीने महणजेच 10 सेकंदानी गयुणलयास कारने पार केलेले अंतर कमळेल.
 अंतर = 24 मीटर सेकंद  10  सेकंद = 240 मीटर
 मागील उदाहरणाप्रमाणे कारने कापलेले अंतर च करोन C   चया क्ेत् ळाएवढे असेल याची पडताळणी क न 
पहा.

32 +16 
      2

=   24 मीटर सेकंद आहे.

प्रमाण	:	 	 	1	सेमी	 	 	सेकद
	 	1	सेमी	 	 	मी सेकद

वेग	
मी से

E

C

1. 		वेग	-	काळ		आलेख

0 5      10     15      20      25      30      35     40

56

48

40

32

24

16

8

Y

काल	(सेकद)



णव थापन	-	काल	सयां यांधाचे	समीकरण
 समजा, एखाद्ा व तूने एकसमान तवरण  नयुसार  कालावधीत  अंतर कापले आहे. आकती 1.  मधील 
आलेखाव न, व तूने कापलेले अंतर च करोन   चया क्ेत् ळाने काढता येईल.

   = च करोन  चे क्ेत् ळ
        = आयत  चे क्ेत् ळ + कत्करोण  चे क्ेत् ळ 

   =     +         
1
2

 =  +    2    हे कव ापन काल संबंध द ्ववते.
2 = 2 + 2   हे कव ापन आकण वेग यातील संबंध द ्ववते. 

ही  समीकरणे आलेख प तीने क ी कमळवता येतील ते आपण पा  या.
वेग	–	काल	सयां यांधाचे	समीकरण	
 एकसमान तवरणीत वेगाने गकतमान असलेलया व तूचया वेगातील कालानयुसार हरोणारा बदल आकती 1.  म ये 
आलेखाचया साहा याने द ्ववला आहे. व तू  आलेखातील   या कबंदपासून गकतमान हरोते. वेळेनयुसार व तूचा वेग वाढत 
जातरो व  या कालावधीनंतर व तू आलेखातील  ा कबंदपयत परोहरोचते.  
व तूचा सयु वातीचा वेग =    =  
व तूचा अंकतम वेग  =  = C
कालावधी =  =  

वेगातील बदल  
              कालतवरण  =

 अंकतम वेग - सयु वातीचा वेग   
           काल=                                             

  एक व तू सयु वातीला  वेगाने सरळ रे ेत गकतमान आहे.  वेळेत  तवरणामयुळे ती अंकतम वेग  गाठते व 
कतचे कव ापन  असते. तर तीन समीकरणांचा संच असा देता येईल क ,
 =  +  हे वेग  काल संबंध द ्ववते.

 C  =        

1
2

1.9		वेग	-	काल		आलेख

  C -   

C -  = C

वेग

काल

C

E

 या कबंदतून  अक्ास समांतर रे ा काढा. ती  अक्ास  
कबंदत ेदते.  या कबंदतून  अक्ास समांतर रे ा काढा.   
ती  ा रे ेस   कबंदत ेदते.
    आलेखाव न....  =  + 

  = C  +  
                          ...  = C  आकण  = 

  =  +   ............  व न 
  =  +  

 हे गतीकव यक पकहले समीकरण आहे.
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-  
 =

-  
 =

1
2

णव थापन	-	वेग	सयां यांधाचे	समीकरण	

 या वेळी व तू तवरणीत हरोते तया वेळी 
कतचा वेग बदलतरो. वेगाम ये हरोणारा बदल 
वेगाचे पररमाण ककंवा कद ा ककंवा दरोनहीही 
बदललयाने हरोतरो.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.

1
2 1

2
 =  +      2  गतीकव यक दसरे समीकरण                              हे आहे.

   =    +         

 आकती 1.  मधील आलेखाव न, व तूने कापलेले अंतर च करोन   चया क्ेत् ळाने काढता यतेे हे आपण 
पाकहले आहे.  परंतयु  च करोन   हा समलंब च करोन आहे. महणून समलंब च करोनाचया सूत्ाचा वापर क न व तूने 
कापलेले अंतर काढू.

  =  समलंब च करोन  चे क्ेत् ळ
  =           समांतर बाजूंचया लांबीची बेरीज  समांतर बाजूंमधील लंब अंतर

  =          +         परंतयु ,   = ,  =  आकण  = 

   =              +         ------ 

परंतयु, 

                                  ------------

1
2

1
2

     =          +    

    

   2  = +   -   =  2- 2 

1
2

-  

 +   -  
                2

           =                                             

 2 = 2 + 2  
हे गतीकव यक कतसरे समीकरण आहे.

क न	पा ्ा.

कसमान	व्तु्शळाकार	ग्ती	( 	 	 )

 घड्ाळाचया का ाचया टरोकाची चाल सतत र असते. परंतयु तयाची कव ापनाची कद ा सतत बदलत असलयाने 
तयाचा वेगही सतत बदलत असतरो. सेकंदका ाचे टरोक वतयु्वळाकार मागा्वने क रत असलयाने या गतीला एकसमान 
वतयु्वळाकार गती असे महणतात. अ ा प्रकारचया गतीची आणखी करोणती उदाहरणे तयुमहाला देता येतील?

 घड्ाळाचया सेकंदका ाचया टरोकाचे कनरीक्ण करा. तयाचया चाली व वेगाकव यी 
काय सांगता येईल?

परंतयु  = ,  =   आकण   =  =  
 =  ---   = C   ---   व न
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कसमान	व्तु्शळाकार	वेगाची	णदरा	काढणे

क न	पा ्ा.  एक गरोल क रणारी चकती घया. कतचया कडेला एक पाच पयाचे नाणे ठेवा.

 दनंकदन जीवनातील  वतयु्वळाकार गतीची कवकवध उदाहरणे रोधा. 

1. आकती 1.10 म ये दाखवलयाप्रमाणे एक च रसाकती माग्व  काढा.
2. तया च रसाकती मागा्ववर एका बाजूचया म यभागी एका कबंदवर पे नसल 

ठेऊन एक ेरी पूण्व करा.
3. एक ेरी पूण्व करताना तयुमहांला ककती वेळा कद ा बदलावी लागली 

याची न द घया.
4. आता हीच कती पंचकरोनी, टकरोनी, अ करोनी मागा्ववर करा व 

तयुमहांला ककती वेळा कद ा बदलावी लागते याची न द घया.
5.  जर बाजूंची सं या वाढवत नेऊन ती असं य केलयास ककती वेळा 

कद ा बदलावी लागेल? व मागा्वचा आकार करोणता असेल?
 महणजेच बाजूंची सं या वाढवत नेली तर वारंवार कद ा बदलावी 

लागते व बाजूंची सं या वाढवत नेऊन ती असं य केलयास माग्व 
वतयु्वळाकार हरोतरो. 1.10	णदरे्तील	 दल

1.11	चक्तीवरील	नाणे

परीघ
काल

चाल = 

2 
    = 

 वतयु्वळाकार गतीम ये गकतमान असलेली 
व तू  कालावधीत आपलया मूळ ानी परत 
येत असेल तर व तूची चाल खालील सूत्ाचया 
साहा याने काढता येईल.

  =  वतयु्वळाची कत् या

 जे हा व तू र चालीने वतयु्वळाकार मागा्वने गकतमान 
हरोते ते हा वेगाम ये हरोणारा बदल  गतीची कद ा 
बदललयाने हरोतरो. तयामयुळे तरो तवरणीत वेग असतरो. जे हा 
एखादी व तू एकसमान चालीसह वतयु्वळाकार मागा्वने जाते 
ते हा तया गतीला एकसमान वतयु्वळाकार गती महणतात. 
उदाहरणा ्व, एकसमान चालीने क रणा या गरो णीतील 
दगडाची गती, सायकलचया चाकावरील कठलयाही 
कबंदची गती.

क न	पहा	व	णवचार	करा

चक्ती

आकती 1.11 म ये दाखवलयाप्रमाणे चकती गरोल 
क रवा. चकती जा त वेगाने क रवलयास नाणे 
करोणतया कद ेने ेकले जाते याचे कनरीक्ण करा. 
चकतीवर नाणे वेगवेग ा कठकाणी ठेऊन ही कती 
पयुनहा पयुनहा करा आकण प्रतयेक वेळी नाणे करोणतया 
कद ेने ेकले जाते याचे कनरीक्ण करा.

नाणे

रोध	 ्ा	
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उदाहरण	1	:	एक खेळाडू वतयु्वळाकार मागा्वव न धावताना 25 सेकंदांत 400 मीटर अंतर धावून पयुनहा सयु वातीचया कठकाणी 
परततरो. तयाची सरासरी चाल व सरासरी वेग ककती असेल?
णदलेले	:	 पार केलेले एकण अंतर = 400 मी.
एकण कव ापन = 0 मीटर तरो पयुनहा सयु वातीचया कठकाणी येत असलयाने  
एकण लागलेला वेळ = 25 सेकंद
सरासरी चाल = ?, सरासरी वेग = ?

सोडवलेली	उदाहरणे	

पार केलेले एकण अंतर 
 लागलेला एकण काल

सरासरी चाल  = = 
400
 25 = 16 मीटर सेकंद

  एकण कव ापन
 लागलेला एकण काल

सरासरी वेग  = = 
 0
25 =   0 मीटर सेकंद

 नाणे वतयु्वळाकार चकतीचया कत् येला लंब असणा या पक ्वकेचया कद ेने जाईल. नाणे ेकले जा याचया क्णी या 
तीत असेल तयानयुसार ते कवक  कद ेला ेकले जाईल. महणजेच नाणे वतयु्वळाकार कद ेने क रत असताना गतीची कद ा 

प्रतयेक कबंदपा ी बदलते. 

उदाहरण	 	:	एक कवमान 3.2 m 2 या तवरणाने 30 सेकंद धावपट टीवर धावलयानंतर हवेत ेपावते तर कवमानाने हवेत 
ेपाव यापूव  ककती अंतर पार केले?
णदलेले	:	 = 3.2 m 2,  = 30 सेकंद,  =  ,  = ?

 =  +    2  = 0  30 +      3.2  302  = 1440 m.
1
2

1
2

उदाहरण	 	: एका कांगा ची  कक्कतजलंब कद ेत 2.5 m 
उंच उडी मार याची क्मता असलयास तया कांगा ची हवेत 
उडी मारतानाची चाल ककती असेल?
णदलेले	:
 = .8 m 2

 = 2.5 m
 = 0 
 = ?
2= 2 + 2
0 2 = 2 + 2  - .8  2.5  तवरण वेगाचया 

कव  कद ेने असलयाने ण कचनह वापरले आहे.
0 = 2 - 4  

2 = 4
 = 7 m

उदाहरण	4	: एक बरोट कवराम अव ेपासून कनघून एकसमान 
तवरणाने जाते. जर ती 5 सेकंदांत 15 मीटर सेकंद वेग 
गाठत असेल, तर कनमा्वण ालेले तवरण आकण कदलेलया 
वेळात पार केलेले अंतर ककती असेल? 

णदलेले	:	

सयु वातीचा वेग  = 0 मीटर सेकंद, अंकतम वेग  

= 15 मीटर सेकंद, लागलेला वेळ  = 5 सेकंद 

तवरण = ?

गतीकव यक पकहलया समीकरणानयुसार, 

-  
  

तवरण =             =            = 3  मीटर  सेकंद
215-0 

   5



12

्ू नचे	ग्तीणवष्क	णन्म	( 	 	 	 )

से	का	हो्त	 सेल
1. र अव ेत असलेली व तू बल लावलयाक वाय जागची हलत नाही.
2. टेबलावर ठेवलेले पयु तक उचल यासाठी पयुरेसे असलेलया बलाने टेबल उचलता येत नाही.
3. ांदी हलवलयानंतर ाडाव न ळ खाली पडते.
4. कवजेचा क रणारा पंखा बंद केलयानंतरही पूण्व ांब यापूव  तरो काही वेळ क रत राहतरो.
 वरील घटनांचया कारणांचा रोध घेतलयास व तूम ये जडतव असते हे आपलया लक्ात येते. व तूचे जडतव हे 
व तूचया व तयुमाना ी कनगडीत आहे हे तयुमही क कला आहात. नयूटनचया गतीकव यक पकहलया कनयमात पदा ा्वचया  याच 
गयुणधमा्वचे वण्वन केले आहे महणून तयाला जडतवाचा कनयम  असे ही महणतात. 

क न	पा ्ा.

्ू नचा	ग्तीणवष्क	पणहला	णन्म	( 	 	 	 	 )

 एका लासम ये वाळू भ न घया. तया लासवर एक पयु ा ठेवा. पयु ावर एक पाच 
पयांचे नाणे ठेवा. आता पयु ाला बरोटाने जरोरात कटचक  मारा. 

 काय घडते याचे कनरीक्ण करा.

सयां्तुणल्त	 ल	व	 सयां्तुणल्त	 ल ( 	 	 	 )
 र सीखेच हा खेळ तयुमही खेळला असाल. जरोपयत दरोनही बाजूंनी प्रययु  बल सारखे असते तरोपयत र सीचा म य 

र असतरो. इ े दरोनही बाजूंना लावलेले बल समान असलयाने अ ा्वत बले संतयुकलत  असलयाने बल प्रययु  केलेले 
असूनही र सीचा म य र असतरो. परंतयु यावेळी एका बाजूने प्रययु  केलेले बल वाढते, तया वेळी प्रययु  बले 
असंतयुकलत  हरोतात व पररणामी बल अकधक बलाचया बाजूला प्रययु  हरोते व र सीचा म य तया कद ेला सरकतरो.

	 जर	 खाद्ा	व ्तूवर	कोण्तेही	 ा 	 सयां्तुणल्त	 ल	का््शर्त	नसेल	्तर	ण्तच्ा	णवराम	 व थे्त	णकवा	सरळ	
रेषे्तील	 कसमान	ग्तीमध्े	सा्तत्	राह्ते.

 एखादी व तू कवराम अव ेत ककंवा सरळ रे ेतील एकसमान गतीम ये असते ते हा कतचयावर करोणतेही बल काय्व 
करत नसते असे नाही. प्रतयक्ात तया व तूवर कवकवध बा  बले काय्व करतात परंतयु ती पर परांना कन प्रभ करीत असलयाने 
एकंदर पररणामी बल ूनय हरोते. नयूटनचया पकहलया कनयमाने जडतवाचे महणजेच व तूचया गतीकव यक अव ा वत न 
न बदल याचे प ीकरण कदले जाते. तयाचप्रमाणे व तूचया कवराम अव ेत ककंवा व तूचया सरळ रे ेतील एकसमान गतीत 
बदल घडवून आणणा या ककंवा बदलास प्रवतत करणा या असंतयुकलत बलाचे प ीकरण कदले जाते. जडतवाची सव्व 
उदाहरणे नयूटनचया गतीकव यक पकहलया कनयमाची उदाहरणे आहेत.

1
2

 =  +     2

				 		0	 							 	 7. 		मीटर75
2 

गतीकव यक दस या समीकरणानयुसार, पार केलेले अंतर

1
2

 = 0  5  +        3  52 
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्ू नचा	ग्तीणवष्क	दसरा	णन्म	( 	 	 	 	 )

क न	पा ्ा.
. 1.  तयुमही कमत्ाला समान आकाराचा टक व रबराचा चडू उंचीव न खाली 

टाक यास सांगा.
     2.   तयुमही चडूचा ेल घया. तयुमही करोणता चडू सहजपणे ेलू कता? का?

आ. 1.  तयुमचया कमत्ाला एक चडू हळूच ेक यास सांगा आकण तयुमही तरो ेल याचा प्रयतन करा.
      2.  आता तरोच चडू तयुमही कमत्ाला जरोरात ेक यास सांगा आकण तयुमही तरो ेल याचा प्रयतन करा.
 करोणतया वेळी तयुमही चडू सहजपणे ेलू कला? का?

 एखाद्ा व तूने दस या व तूवर 
केलेलया आघाताचा पररणाम हा तया व तूचे 
व तयुमान व कतचा वेग या दरोनह वर अवलंबून 
असतरो. महणजे बलाचा पररणाम घडवून 
आण यासाठी व तूचे व तयुमान व वेग यांना 
एकत् जरोडणारा गयुणधम्व कारणीभूत असतरो. 
या गयुणधमा्वलाच नयूटनने संवेग  असे 
संबरोधले.

 संवेगाला पररमाण व कद ा दरोनहीही असते. संवेगाची 
कद ा वेगाचया कद ेने असते.
 SI प तीनयुसार संवेगाचे एकक  m  आकण C S 
प तीत m cm  आहे.
 जर व तूवर प्रययु  केलेले असंतयुकलत बल वेगाम ये बदल 
घडवून आणत असेल तर तेच बल संवेगातही बदल घडवते. 
व तूचया संवेगात बदल घडवून आणणा या आव यक बलावर 
संवेग बदलाचा दर अवलंबून असतरो. 

सयांवेग		( )	( )	:  व तूचा वेग व व तयुमान यांचा गयुणाकार महणजे संवेग. 
  = m   संवेग ही सदी  रा ी आहे.

नयूटनचया गतीकव यक दस या कनयमानयुसार,  संवेग पररवत्वनाचा दर प्रययु  बला ी समानयुपाती असतरो.  

  m      F

  =  m     = रांक असून तयाचे मूलय 1 आहे.
      =  m  

	 सयांवेग	पररव्त्शनाचा	दर	प्र्ु 	 लारी	समानुपा्ती	 स्तो	आणण	सयांवेगाचे	पररव्त्शन	 लाच्ा	णदरेने	हो्ते.
 समजा, m व तयुमान असणारी एक व तू सयु वातीला  वेगाने जात असताना कतचया गतीचया कद ेने  इतके 
बल प्रययु  केलयास  इत या वेळेनंतर व तूचा वेग  हरोतरो. 

 व तूचा सयु वातीचा संवेग = m  ,
    इत या कालावधीनंतर व तूचा अंकतम संवेग  = m  

 = m   m - m
       संवेग पररवत्वनाचा दर     

m  - 
      

 

   संवेगात हरोणारा बदल
             वेळ

 संवेग पररवत्वनाचा दर   
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 उंच उडी मार याचया मदानी खेळाम ये खेळाडू जकमनीवरील वाळूचया 
जाड रावर पडेल अ ी यव ा का केलेली असते?

्ू नचा	ग्तीणवष्क	ण्तसरा	णन्म  ( 	 	 	 	 ) 

जरा	डोक	चालवा.1.  कक्या व प्रकतकक्या या बल प  करणा या 
बाबी आहेत.

2.  ही बले जरोडीनेच प्रययु  हरोतात. बल वतंत् 
प तीने कधीही अ ततवात नसते.

3.  कक्या बल व प्रकतकक्या बल एकाच वेळी 
काय्वरत असतात. 

4.  कक्या व प्रकतकक्या बले वेगवेग ा व तूंवर 
प्रययु  हरोतात. ती एकाच व तूवरती प्रययु  
नसतात. तयामयुळे ती बले एकमेकांचा पररणाम 
न  क  कत नाहीत.

क न	पा ्ा.

1. बटने चडू टरोलावताना बटची गती कमी हरोणे
2. बंदक तून गरोळी ाडली असता बंदक चे मागे 

सरकणे
3. अक बाणाचे प्रक्ेपण 
 या उदाहरणांचे प ीकरण नयूटनचया कतस या 
कनयमाचया आधारे कसे कराल?

जरा	डोक	चालवा.

1. मागचया बाजूला क  असणारी एक टकची हरोडी घया. 
2. एका यात हवा भ न तरो हरोडीचया क ावर लावा व हरोडी पा यात सरोडा.
जसज ी यातील हवा बाहेर पडेल तसतसा बरोटीवर काय पररणाम हरोतरो व का?

 नयूटनचया गकतकव यक पकहलया दरोन कनयमांमधून बल आकण बलाचे पररणाम यांची माकहती कमळते. 
 परंतयु कनसगा्वत बल एकांगी असूच कत नाही . बल ही दरोन व तूंमधील अनयरोनय कक्या आहे. बले नेहमी जरोडीनेच 
प्रययु  हरोत असतात. यावेळी एक व तू दस या व तूवर बल प्रययु  करते तयाच वेळी दसरी व तूही पकहलया व तूवर बल 
प्रययु  करते.  दरोन व तूमधील बले नेहमी समान व कव  असतात. ही कलपना नयूटनचया गकतकव यक कतस या कनयमात 
मांडली आहे. पकहलया व तूने दस या व तूवर प्रययु  केलेलया बलास कक्या बल तर दस या व तूने पकहलया व तूवर प्रययु  
केलेलया बलास प्रकतकक्या बल महणतात.
  प्रत्ेक	णक्र्ा	 लास	समान	पररमाणाचे	त्ाच	वेळी	प्र्ु 	होणारे	प्रण्तणक्र्ा	 ल	 ्ततवा्त	 स्ते	व	त्ायांच्ा	
णदरा	पर पर	णव द्ध	 स्ता्त.

 सयु वातीस कवराम अव ेत असणा या दरोन 
वेगवग ा व तयुमानांचया व तू कवचारात घया. दरोनह चा 
सयु वातीचा संवेग ूनय असेल. समजा दरोनही व तूंवर 
कवक  कालावधी  साठी ठरावीक बल  प्रययु  
केले तर हलक  व तू जड व तूपेक्ा अकधक वेगाने जाऊ 
लागते. परंतयु वरील सूत्ाव न लक्ात येते क , दरोनही  
व तूंम ये हरोणा या संवेगातील पररवत्वनाचा दर मात् समान 
महणजे  असेल व तयातील हरोणारा बदलही  समान 
असेल. महणून वेगवेग ा व तूवर समान कालावधीत 
समान बल प्रययु  केलयास संवेगातील बदल समान असतरो. 

 SI प तीत बलाचे एकक नयूटन आहे.
्ू न	( )   1  व तयुमानात 1 m 2  तवरण 

कनमा्वण करणा या बलास 1 नयूटन बल महणतात.
1  = 1   1 m 2

 C S प तीत बलाचे एकक डाइन आहे.
 डा न	 ( )  1  व तयुमानात 1 cm 2  
तवरण कनमा्वण करणा या बलास 1 डाइन बल 
महणतात.
1   = 1   1 cm 2
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सयांवेग	 ््तेचा	णसद्धायां्त	( 	 	 	 	 )
 समजा,  या व तूचे व तयुमान m1 असून कतचा सयु वातीचा वेग 1आहे. तसेच  या व तूचे व तयुमान m2  असून 
कतचा सयुरवातीचा वेग 2 आहे.
 संवेगाचया सूत्ानयुसार,   व तूचा सयु वातीचा संवेग = m1 1 व   व तूचा सयु वातीचा संवेग = m2 2  
 यावेळी या दरोनही व तू एकमेकांवरती आदळतील तया वेळी  व तूवर  व तूमयुळे 1 बल प्रययु  हरोऊन  व तू 
तवरणीत हरोते व कतचा वेग 1 हरोतरो.

  व तूचा आघातानंतरचा संवेग = m1 1 
 नयूटनचया गतीकव यक कतस या कनयमानयुसार,  व तू देखील  व तूवर समान बल कव  कद ेने प्रययु  करते तया 
वेळी कतचया संवेगात बदल हरोतरो. समजा कतचा वेग 2 ालयास

 व तूचा आघातानंतरचा संवेग = m2 2  जर  व तूवर 2 बल प्रययु  हरोत असेल तर,
  F2 = - 1

     m2 2   = - m1 1…………   = m

                                                                      ………    
 
   = 

 m2 2 - 2  = - m1 1- 1

 m2 2 - m2 2  = - m1 1+ m1 1

 m2 2 + m1 1  =  m1 1+m2 2

कण	 यांण्तम	सयांवेगाचे	पररमाण	 	 कण	सुरवा्तीच्ा	सयांवेगाचे	पररमाण
 महणून जर दरोन व तूंवर बा  बल काय्व करत नसेल तर तयांचा सयु वातीचा एकण संवेग व अंकतम एकण संवेग 
सारखाच असतरो. व तूंची सं या ककतीही असली तरी तयासाठी हे कवधान सतय असते.
	 दोन	व ्तूयांची	पर पर	णक्र्ा	हो्त	 स्ताना	त्ायांच्ावर	जर	काही	 ा 	 ल	का््शर्त	नसेल	्तर	त्ायांचा	 कण	सयांवेग	
थर	राह्तो.	्तो	 दल्त	नाही.

 हा नयूटनचया गतीकव यक कतस या कनयमाचा उपकस ांत आहे. ट र ालयानंतरही संवेग र असतरो. ट र 
ालेलया व तूंम ये संवेग पयुनकव्वतररत हरोतरो. एका व तूचा संवेग कमी हरोतरो तर दस या व तूचा संवेग वाढलेला असतरो. 

तयामयुळे हा कस ांत पयुढीलप्रमाणे देखील सांगता येतरो.

-

 जर	 दोन	 व ्तूयांची	 र	 ाली	 ्तर	 त्ायांचा	 आ ा्तापूव चा	 कण	 सयांवेग	 हा	 त्ायांच्ा	 आ ा्तानयां्तरच्ा	 कण	
सयांवेगा ्तकाच	 स्तो.
 हा कस ांत समज यासाठी बंदक तून मारलेलया गरोळीचे उदाहरण कवचारात घेऊया. जे हा m1 व तयुमानाची गरोळी 
m2 व तयुमानाचया बंदक तून मारली जाते, ते हा वेगाने पयुढे जाताना कतचा संवेग m1 1 हरोतरो. गरोळी उडव यापूव  बंदक 
आकण गरोळी र असलयाने सयु वातीचा संवेग ूनय असतरो व एकण संवेग ूनय असतरो. गरोळी उडकवलयानंतर देखील 
वरील कनयमाप्रमाणे एकण संवेग ूनय असतरो. अ ा्वत गरोळीचया पयुढे जा यामयुळे  बंदक मागचया कद ेने सरकते. या 
सरक याला प्रण्त ेप  (R ) महणतात.
 बंदक प्रकतक्ेप वेगाने 2  अ ा प तीने सरकते, क

 m1 1 + m2 2 = 0  ककंवा 2 =   - 
m1

m2 1

1- 12- 2 m2 = - m1   
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सोडवलेली	उदाहरणे	

0.175
 0.1 = 1.75 m2 = 

 बंदक चे व तयुमान गरोळीचया व तयुमानापेक्ा बरेच जा त असलयाने बंदक चा वेग गरोळीचया वेगाचया तयुलनेने 
अगदी कमी असतरो. बंदक चा संवेग व गरोळीचया संवेगाचे पररमाण सारखे व कद ा कव  असतात. तयामयुळे ते े 
संवेग र असतरो. अक बाण र केट  प्रक्ेपणातही संवेग र असतरो.

उदाहरण	1	: एका तरो ेचे व तयुमान 500  असून तयातून तरो गरोळा उडवलयानंतर तरो  0.25 m  वेगाने प्रकतक्ेकपत 
हरोते, तर तरो ेचा  संवेग काढा. 

णदलेले	  तरो ेचे व तयुमान = 500  , प्रकतक्ेप वेग = 0.25 m
संवेग = ?
संवेग = m    = 500  0.25  = 125  m

उदाहरण	 	:	2 चडूंचे व तयुमान अनयुक्मे 50 म व 100 म असून ते एकाच रे ेवर व एकाच कद ेने 3 m  व 1.5 m   
वेगाने जात आहेत. तयांची ट र हरोते व ट र ालयानंतर पकहला चडू 2.5 m  वेगाने गकतमान हरोतरो. तर दस या 
चडूचा वेग काढा.
णदलेले	
पकहलया चडूचे व तयुमान = m1 = 50  = 0.05 , दस या चडूचे व तयुमान = m2= 100  = 0.1 
पकहलया चडूचा सयु वातीचा वेग = 1 = 3 m , दस या चडूचा सयु वातीचा वेग = 2 = 1.5 m
पकहलया चडूचा अंकतम वेग = 1 = 2.5 m  , दस या चडूचा अंकतम वेग = 2 = ?
संवेग अक् यतेचया कस ांतानयुसार, सयु वातीचा एकण संवेग = अंकतम एकण संवेग
m1 1 + m2 2 = m1 1 + m2 2

0.05  3  + 0.1  1.5  = 0.05  2.5  + 0.1  2

 0.15 + 0.15  = 0.125 + 0.1 2

 0.3 = 0.125 + 0.1 2 

 0.1 2 = 0.3 - 0.125

1.		 खालील	सारणी्तील	पणहल्ा	 ्तयांभारी	दसरा	व	ण्तसरा	 ्तयांभ	जोडा	व	न ्ाने	सारणी	्त्ार	करा.

अ.नं. तंभ-1 तंभ-2 तंभ -3
1 ण तवरण व तूचा  वेग र असतरो एक कार सयु वातीला कवराम अव ेनंतर 50 ककमी तास 

वेग 10 सेकंदात गाठते
2 धन तवरण व तूचा वेग कमी हरोतरो एक वाहन 25 मी सेकंद या वेगाने गकतमान आहे.
3 ूनय तवरण व तूचा वेग वाढतरो. एक वाहन 10 मी सेकंद वेगाने जाऊन 5 सेकंदात ांबते.

.		 रक	 प 	करा.
 अ. अंतर आकण कव ापन  
  आ. एकसमान गती आकण नकसमान गती

वाध्ा्
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.		 खालील	सारणी	पूण्श	करा.
 m  m 2  c  =  +  m

2 4 3 -
- 5 2 20

 m  m 2  c

5 12 3 -
7 - 4 92

 m  m 2  m  2= 2 + 2  m 2

4 3 - 8
- 5 8.4 10

4.		 ररका ्ा	जागी	्ो ्	र द	णल न	णवधाने	पूण्श	करा	
व	त्ायांचे	 प ीकरण	णलहा.

 अ. व तूचया गतीचया सयु वातीचया व अंकतम 
कबंदमधील कमीत कमी अंतरास व तूचे 
........ महणतात.

 आ. अवतवरण महणजे................तवरण हरोय.
 इ.  जे हा व तू एकसमान वतयु्वळाकार गतीन े जाते 

ते हा कतचा...........प्रतयके कबदंपा ी बदलतरो.
 ई.  ट र हरोताना .........नेहमी अक् य राहतरो.
 ए.  अ ीबाणाचे  काय्व   नयूटनचया      ............ 

कनयमावर आधाररत आहे.
.		 रा ी्	कारणे	णलहा.

 अ.  जे हा एखादी व तू मयु पणे जकमनीवर पडते 
ते हा गतीचे तवरण एकसमान असते.

 आ. कक्या बल व प्रकतकक्या बल यांचे पररमाण 
समान व कद ा कव  असलया तरी ते 
एकमेकांना कन प्रभ करत नाहीत.

 इ.  समान वगे असणा या चडंूपक  कक्कटेचा चडू 
ाबंव यापके्ा टकेनसचा चडू ाबंवणे सरोपे असते.

 ई. कवराम अव ेतील व तूची गती एकसमान 
समजली जाते.

.		 ्तुमच्ा	 सभोव्तालची	 	 उदाहरणे	 े न	 त्ायांचे	
्ू नच्ा	 ग्तीणवष्क	 णन्मायांवर	 आधारर्त	
प ीकरण		णलहा.	

7.	 उदाहरणे	सोडवा.
 अ.  एक व तू सयु वातीचया 3 सेकंदात 18 मीटर 

आकण नंतरचया 3 सेकंदात 22 मीटर जाते व 

अंकतम 3 सेकंदात 14 मीटर जाते तर सरासरी 
चाल काढा.      (उत्तर	 	 	 )

  आ. एका व तूचे व तयुमान 16  असून ती 3 m 2 
तवरणाने गकतमान आहे. कतचयावर प्रययु  असणारे 
बल काढा. तेवढेच बल 24  व तयुमानाचया 
व तूवर प्रययु  केलयास कनमा्वण हरोणारे तवरण 
ककती?                 (उत्तर	 	4 	 ,	 	 2)

 इ.  बंदक चया एका गरोळीचे व तयुमान 10   असून 
ती 1.5 m  वेगाने 00  व तूमानाचया जाड 
लाकडी ळीम ये घयुसते. सयु वातीला ळी 
कवराम अव ेत आहे. पण गरोळी मारलयानंतर 
दरोनही कवक  वेगाने गकतमान हरोतात. बंदक चया 
गरोळीसह लाकडी ळी या वेगाने गकतमान हरोते 
तरो वेग काढा.                  (उत्तर	 	0.1 	 )

	 ई.  एक य ी सयु वातीला 40 सेकंदात 100 मीटर 
अंतर परोहते. नंतरचया 40 सेकंदात ती य ी 80 
मीटर अंतर पार करते व अंकतमचया 20 सेकंदांत 
45 मीटर अंतर पार करते तर सरासरी चाल काय 
असेल?                     (उत्तर	 	 . 	 )

उपक्रम	:  
  नयूटनचया गतीकव यक  कनयमांवर आधाररत 

दनंकदन जीवनातील कवकवध उपकरणे साधनांची 
माकहती कमळवा.

1
2

 =  +       2 m

²²²
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1. वरील कचत् 2.1 म ये  करोणकरोणतया घटनांम ये काय्व ाले आहे?
2. ा त्ीय करोनातून कवचार करता काय्व ाले नाही असे आपण के हा महणतरो?

सामानयत  करोणतयाही ारीररक ककंवा ब क कतीला काय्व महणून संबरोध याची प्र ा आहे. आपण चालतरो ककंवा 
धावतरो त हा आपलया रीरातील ऊजा्व काय्व कर यासाठी उपयरोगात आणली जाते.

अ यास करणा या मयुलीनेही काय्व केले अाहे असे आपण महणतरो परंतयु ते कतचे मानकसक काय्व आहे.
भ कतक ा त्ात आपण भ कतक काया्वचा कवचार करतरो. भ कतक ा त्ात काय्व या दाला कवक  अ ्व आहे.
खाद्ा	व ्तूवर	 ल	प्र्ु 	कले	 स्ता	त्ा	व ्तूचे	णव थापन	 ाल्ास	रा ी् ा	का््श	 डन	आले	 से	

हण्ता	्े्ते.
पदा ा्ववर प्रययु  केलेलया बलाने केलेले काय्व हे बलाचे पररमाण आकण पदा ा्वचे बलाचया कद ेने ालेले कव ापन 

यांचया गयुणाकाराइतके असते हे तयुमही क कला आहात. महणजेच  काय्व = बल  कव ापन 

णनरी ण	करा.	

.1		णवणवध	 ना

बलाचे प्रकार व तयांची उदाहरणे करोणती?

मीनाक्ीला एक लाकडी ठरोकळा  या कठकाणापासून  या 
कठकाणापयत कव ाकपत करायचा आहे. पयुढील प ावरील  कचत् 
2.2 अ  पहा. तयावेळी कतने F एवढे बल लावले असताना खच्व 

ालेली सव्व ऊजा्व तया ठरोक ाम ये तवरण कनमा्वण कर यासाठीच 
वापरली गेली असेल का? ती ऊजा्व करोणकरोणतया बलावर मात 
कर यासाठी वापरली गेली असेल? 

जरा	डोक	चालवा.थोडे	आ वा.

Ø		का््श		 	 	 Ø		 जा्श		 	 Ø		्ायांण क	 जा्श	
Ø		 जा्श	 ््तेचा	णन्म	 Ø		मु 	प्तन

.	का््श	आणण	 जा्श

व तूचे कव ापन बलाचया कद ेने 
हरोत असताना ालेले काय्व काढ याची 
प त तयुमही क कला आहात परंतयु जर 
व तूचे कव ापन बलाचया कद ेने हरोत 
नसेल त हा ालेले काय्व कसे काढता 
येईल?

सायांगा	पा 	
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कचत् 2.2 मधील ब  व क  म ये दाखकवलेलया घटना तयुमही पाकहलेलया असतील. लहान मूल गाडी खेळत असताना 
तयाने लावलेले बल व गाडीचे हरोणारे कव ापन हे एकाच कद ेने असत नाही. तयाचप्रमाणे मरो ा वाहनाने लहान वाहनास 

ढत घेऊन जाताना तयुमही पाकहले असेल. यावेळीही बल आकण कव ापन यांची कद ा सारखी नसते महणजेच कव ापनाचया 
कद े ी काही अं  करोनातून बल लावले  गेलेले असते. अ ा वेळी घडून आलेले काय्व कसे काढतात ते पा . 

वरील उदाहरणात लहान मूल खेळ यातील गाडी दरोरीचया साहा याने ढते ते हा बल दरोरीचया कद ेने लावले जाते 
व गाडी कक्कतज समांतर  प भागाव न ढली जाते. या वेळी ालेले काय्व काढ यासाठी लावलेलया 
बलाला कव ापनाचया कद ेत लागलेलया बलाम ये पांतररत क न घयावे लागते. 

F हे प्रतयक् लावलेले बल व F1 हे कव ापनाचया कद ेतील बल मानू.  हे कव ापन आहे. यावेळी ालेले काय्व 
 = F1.   ................................. 1

बल F  दरोरीचया कद ेने महणजेच कक्कतज समांतर रे े ी काही अं ाचया करोनातून प्रययु  केले आहे. 
 ा बलाचा कक्कतज समांतर कद ेला काय्व करणारा घटक F1 हा  कत्करोणकमतीचया साहा याने काढता येतरो. 

आकती 2.3 पहा

णनरी ण	करा	व	चचा्श	करा.

	 . 	व ्तूचे	णव थापन

 
c   =   c  कन क ्व

00 1   =  
00 0      0

1800 -1  = -  

	 . 		णव थापनासा ी	लागलेले	 ल

अ

ब

क

A

1

c    करोनालगतची बाजू  कण्व 
 

F1    c   
महणून या बलाने ालेले काय्व 

 =  c     
 =   c   

  च्ा	णवणर 	मूल्ासा ी	 ालेल्ा	का्ा्श लचे	
णन कष्श	खालील	सारणी्त	नमूद	करा.	

c    
F1 

F
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धन,	 ण	व	रू ्	का््श	( ,	 	 	 	 )

	

का्ा्शचे	 कक
काय्व = बल  कव ापन
SI प तीत बलाचे एकक नयूटन  व कव ापनाचे एकक मीटर m  आहे. महणून काया्वचे एकक 

नयूटन-मीटर आहे. यालाच यूल असे महणतात. 
1 यूल  1 नयूटन बलाचया कक्येमयुळे व तूचे बलाचया कद ेने 1 मीटर कव ापन हरोत असलयास घडून 

आलेले काय्व 1 यूल हरोय. 
 1 यूल = 1 नयूटन  1 मीटर 

1  = 1   1m
C S प तीत बलाचे एकक डाईन व कव ापनाचे एकक सकटमीटर cm  आहे. महणून काया्वचे एकक 

डाईन-सकटमीटर आहे. यालाच अग्व असे महणतात. 
1 अग्व  1 डाईन बलाचया कक्येमयुळे व तूचे बलाचया कद ेने 1 सटीमीटर कव ापन हरोत असलयास घडून 

आलेले काय्व 1 अग्व हरोय. 
1 अग्व = 1 डाईन  1 सेमी 
्ूल	आणण	 ग्श	्ामधील	सयां यांध

1 नयूटन = 105 डाईन व 1 मीटर = 102 सेमी हे आपणास माहीत आहे. 
काय्व = बल  कव ापन
1 यूल = 1 नयूटन  1 मीटर
1 यूल = 105 डाईन  102 सेमी 
      = 107 डाईन सेमी 
1 यूल = 107  अग्व

बल व कव ापन यांचया कद ांबाबत चचा्व करा.

1. बंद पडलेलया गाडीला ध ा देणे
2. तयुमचया कमत्ाने तयुमचयाकडे ेकलेलया चडूचा ेल घेणे
3. दरोरीचया टरोकाला दगड बांधून गरोल गरोल क रवणे
4. कजना चढणे व उतरणे, ाडावर चढणे
5. गकतमान गाडीला ेक लावून ांबवणे
वरील उदाहरणांचा अ यास केलयानंतर आपलया लक्ात येईल क  काही उदाहरणांम ये बल व कव ापन यांची कद ा 

सारखीच आहे, काह म ये दरोनही एकमेकांचया कव  आहेत, तर काही उदाहरणाम ये बल व कव ापन यांची कद ा 
एकमेकांस लंब प आहे. अ ा वेळी बलामयुळे घडणारे काय्व पयुढीलप्रमाणे आहे.

1. या वेळेस बलाची व कव ापनाची कद ा एकच असते  =00  तया वेळेस तया बलाने केलेले काय्व धन 
काय्व असते.  

2. या वळेी बलाची व कव ापनाची कद ा एकमकेाचंया कव  असत े  = 180  तया वेळी तया बलाने 
कलेले ेकाय्व ण काय्व असत.े 

3.  या वळेसे बल लावल ेअसता कव ापन हरोत नाही ककवंा बल व कव ापन एकमकेानंा लबं प असतात   
 = 0 . तया वळेसे  बलाने कलेले ेकाय्व नूय असते. 

णवचार	करा	व	सायांगा	
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एक टकचा कप घया. तयाचया खालचया बाजूस 
म यभागी एक क  पाडा. तया क ामधून लांब दरोरा दहेरी क न वर 
घया व तयाला पयुरे ी जाड गाठ बांधा जेणेक न दरोरा क ातून खाली 
येणार नाही. दरो याचया  दरोनही मरोक ा टरोकांना एक नट बांधा. 
कचत् 2.4 म ये दाखवलयाप्रमाणे कती करत रहा.

आकती अ - कप टेबलावर ठेऊन एका बाजूचा नट 
टकचया कपाम ये ठेवा व दस या बाजूचा नट आकतीत 

दाखकवलयाप्रमाणे खालचया कद ेने सरोडा. काय हरोते?
आकती ब - कप पयुढे सरकत असताना प ी घेऊन अड ळा 

कनमा्वण करा व कपाला ांबवा.
आकती क - कप टेबलवर ठेऊन दरोनही बाजूंना नट सरोडून 

द्ा.   
प्र न		

 1.  आकती अ  मधील कप का खेचला जातरो?
 2.  आकती ब  मधील कपाचया कव ापनाची कद ा व 

प ीने लावलेलया बलाची कद ा यांचयांतील संबंध 
काय?

 3.  आकती क  म ये कपाचे कव ापन का हरोत नसेल?
 4.  आकती अ , ब  व क  म ये घडून आलेले काय्व 

करोणतया प्रकारचे आहे?
वरील कतनही कत म ये बल व ालेले कव ापन यांचया 

संदभा्वत काय्वकारणभाव काय आहे? 

समजा एक ककत्म उप ह प वीभरोवती वतयु्वळाकार कक्ेत परर मण करत आहे. उप हावर असलेले 
गयु तवीय बल व उप हाचे कव ापन एकमेकांना लंब कद ेत असलयाने गयु तवीय बलाने केलेले काय्व ूनय 
असते. 

	 .4		धन, ण	व	रू ्	का््श

	 का््श	सयां थायांचे	
 रा ीय भ कतक  प्रयरोग ाळा, कद ी ( 	 	 )	या सं ेची संकलपना 1 43 

म ये मांड यात आली. ही प्रयरोग ाळा व ाकनक व द्रोकगक अनयुसंधान परर देचया कनयंत्णात काय्वरत आहे. ये े 
भ कतक ा त्ाचया कवकवध ाखांम ये मूलभूत सं रोधनाचे काय्व चालते तसेच उद्रोगांना आकण कवकासकामात गयुंतलेलया 
कवकवध सं ांना मदत कर यात येते. मापनाची रा ीय मानके प्र ाकपत करणे हा या सं ेचा प्रमयुख उ े  आहे.

कप

कप

कप

न

न

नन

दोरा

आकती अ

आकती ब

आकती क

दोरा

दोरा

क न	पहा.
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उदाहरण	1  20   वजनाची व तू 10 m उंचीवर घेऊन 
जा यासाठी लागणारे काय्व काढा.
  = .8 m 2

णदलेले	:	 m = 20   = 10 m 
       = .8 m 2

  = m.
        = 20  - .8
बलाची कद ा कव ापनाचया कव  कद ेने 

असलयाने ण कचनह घेतले आहे.
        = -1 6 

  =  
          = -1 6  10
      = -1 60   
बलाची कद ा कव ापनाचया कव  कद ेने 

असलयाने ण कचनह आले आहे.  

उदाहरण	2  प्रवीणने कक्कतज समांतर कद े ी 600 करोनातून 
लावलेलया 100  बलामयुळे व तूचे कक्तीज समांतर 
कद ेत कव ापन हरोत असून 400  एवढे काय्व हरोत 
असलयास व तूचे ालेले कव ापन ककती असेल?

णदलेले	:
 = 600  
 = 100 
 = 400   ,
 =   c  

400 = 100   

           =          

   = 8 m  
व तूचे 8 m एवढे कव ापन हरोईल.

जा्श		( )
से	का	हो्ते	

1. ररोप लावलेली कंडी अंधारात ठेवली तर ररोप करोमेजून जाते. 
2. घराम ये टेप अ वा टी हीचा आवाज खूप वाढवलयास घरातील भांडी हलतात. 
3. सूय्व प्रका ाम ये  धरलेलया बकहव्वक् कभंगाचया साहा याने कागदावरती प्रका  एकत् केलयास कागद जळतरो. 
पदा ा्वत असलेली काय्व कर याची क्मता महणजेच तया पदा ा्वची ऊजा्व हरोय. काय्व आकण  ऊजची एकके सारखीच 

आहेत. SI प तीत एकक यूल व C S प तीतील एकक ग्श	( ) आहे. 
ऊजा्व कवकवध पात आढळते जसे यांकत्क, उ णता, प्रका , वनी, कवद्युतचंयुबक य, रासायकनक, अणू, स र इतयादी 

हे तयुमही अ यासले आहे. या पाठात आपण यांकत्क ऊजचे दरोन प्रकार-गकतज ऊजा्व व कतज ऊजा्व यांचा अ यास क . 

गण्तज	 जा्श	( 	 )
का्	 डेल	्ते	सायांगा.	

1. वेगवान चडू टंपवर आदळलयास 
2. करमचया टायकरने स गटीला मारलयास
3. गरो ा खेळताना गरोटी गरोटीवर आदळलयास  
वरील उदाहरणाव न आपलया लक्ात येते, क  गकतमान व तू र व तूवर आदळलयास र व तू गकतमान हरोते 

पदाथा्शच्ा	गण्तमान	 व थेमुळे	पदाथा्शस	प्रा 	 ालेल्ा	 जस	गण्तज	 जा्श	 हण्ता्त.  एखाद्ा बलाने एक व तू  
अंतरातून कव ाकपत कर यासाठी केलेले काय्व महणजेच तया व तूने कमळवलेली गकतज ऊजा्व हरोय.

गकतज ऊजा्व = काय्व
 . . =   

सोडवलेली	उदाहरणे

 = ?

400
100

4  2 = 

1
2c  600 =       

1
2

1
2
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उदाहरण	:	250 म व तूमानाचा दगड उंचाव न खाली पडत असेल तर तयाचा वेग 2m  असेल तयाक्णी तयाम ये 
ककती गकतज ऊजा्व असेल?
णदलेले	:  m = 250    m = 0.25          
             = 2 m  

            .  .  =                           =        0.25  2 2 = 0.5 J

एखाद्ा गकतमान व तूचे व तयुमान द पट केलयास तया व तूची गकतज ऊजा्व 
ककती पट हरोईल?

गण्तज	 जचे	समीकरण  समजा m व तयुमानाची एक व तू र अव ेत असून लावलेलया बलामयुळे ती गकतमान 
ाली.  हा कतचा आरंकभक वेग ये े  = 0  अाहे. तया व तूवर  एवढे बल लावलयाने तया व तूत  एवढे तवरण 

कनमा्वण ाले व  कालावधीनंतर कतचा अंकतम वेग  ाला. या कालावधीत कतचे ालेले कव ापन  आहे. महणून व तूवर 
ालेले काय्व.....

 =     
्ू नच्ा	दसऱ्ा	णन्मानुसार	

 = m  -------- 1   तसेच नयूटनचे गतीकव यक दसरे समीकरण वाप न 
     =  +                      परंतयु आरंकभक वेग ूनय असलयाने =0 

 = 0 + 

 =                ------ 2

  = m              ------ समीकरण 1  व 2  व न. 

    =                        ------- 3

नयूटनचया गतीकव यक पकहलया समीकरणाव न.
 =  + 
  = 0 + 
  = 
 2 = 2 ------ 4  
   =                 ------- समीकरण 3  व 4  व न.

व तूने कमळवलेली गकतज ऊजा्व महणजेच तया व तूवर ालेले काय्व हरोय.  
 . .  =   
 . . = 

      m 2  

जरा	डोक	चालवा.

21
2

21
2

21
2

21
2

m 21
2

m 21
2

1
2

1
2m 21

2
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1. ताणलेलया धनयु यातून बाण सरोडला 
2. उंचावर ठेवलेले पाणी खाली असलेलया नळात आपरोआप येते 
3. दाबलेली क प्रंग सरोडली 

वरील उदाहरणाम ये ती द ्ववणारे द करोणते? या कक्यांम ये व तू गकतमान हरो यासाठी लागणारी ऊजा्व 
करोठून आली?

 जर व तू तया तीत आणलयाच नसतया तर तया गकतमान ालया असतया का? 
पदाथा्शच्ा	णवणर 		 थ्तीमुळे	णकवा	 थानामुळे	त्ा्त	जी	 जा्श	सामावलेली	 स्ते	ण्तला	 थण्तज	 जा्श	 से	

हण्ता्त . 
1. एक खडू जकमनीपासून साधारण 5 सेमी उंचीपयत धरा व सरोडून द्ा. 
2. आता सरळ उभे रा न तरो खडू सरोडून द्ा.
3. दरोनही वेळचया कनरीक्णांम ये करोणता रक कदसतरो व का?

थण्तज	 जचे	समीकरण
m  एव ा व तयुमानाची व तू प वीचया प भागापासून  एव ा उंचीवर ने यासाठी m  एव ा बलाचा 

वापर गयु तवीय बलाचया कव  कद ेने करावा लागतरो. या वेळी घडून आलेले काय्व पयुढील प्रमाणे काढता येईल. 
   काय्व = बल  कव ापन
      = m   

  = m
  कव ापनामयुळे व तूत सामावलेली  कतज ऊजा्व = . . = m    = . .

कव ापनामयुळे m  एवढी कतज ऊजा्व व तूत सामावली जाते. 

उदाहरण	: 10 मीटर उंच इमारतीवरील टाक त 500 ककलरो म व तयुमानाएवढे पाणी साठवलेले असलयास पा याम ये 
साठकवली गेलेली कतज ऊजा्व काढा. 
णदलेले	:

 = 10 m, m = 500     = .8 m 2

 . . = m
          = 10  .8 500
   . . = 4 000 

थण्तज	 जा्श	( 	 )

	  अजय व अतयुलला टेबलावर ठेवलेलया m 
व तयुमानाचया चडूची कतज ऊजा्व काढायला 
सांकगतले आहे. तयांची उततरे काय येतील? ती वेगळी 
असतील का? याव न तयुमही काय कन क ्व काढाल?

कतज ऊजा्व ही सापेक् असते. अजय सापेक् 
चडूची उंची व अतयुल सापेक्  चडूची उंची वेगवेगळी 
आहे महणून अजय व अतयुल सापेक् चडूची कतज 
ऊजा्व वेगवेगळी येईल.   

अजय

अतयुल

2

1

क न	पहा.
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दरोरा व नटबरोलट घेऊन समान उंचीचे दरोन दरोलक तयार करा. 
एक दरोरा आधारकाला कक्कतजसमांतर बांधून घया. 

तयार केलेले दरोनही दरोलक या कक्कतजसमांतर दरो यास असे बांधा, 
क  जे पयुरेसे आंदरोकलत ालयावरती एकमेकांवर आदळणार नाहीत. दरोनही 
दरोलकांची उंची समान ठेवा. आता एका दरोलकास दरोलने द्ा व रोडा 
वेळ कनरीक्ण करा. काय घडते ते पाहा. 

वरील कतीचे कनरीक्ण केलयानंतर असे कदसून येईल, क  पकहलया 
दरोलकाची दरोलनगती कमी हरोत जाते तयाच वेळी र असलेला दरोलक 
हळूहळू गकतमान हरोतरो. महणजेच एका दरोलकाची ऊजा्व दस या दरोलकास 
प्रा  हरोते. 

वरील आकती 2.5 चे कनरीक्ण क न ऊजा्व पांतरण कसे हरोते याची चचा्व करा व उदाहरणे सांगा.
जा्श	 ््तेचा	णन्म		( 	 	 	 	 )
	 जा्श	णनमा्शण	कर्ता	्े्त	नाही	आणण	न ही	कर्ता	्े्त	नाही.	ण्तचे	 का	प्रकारा्तून	दसऱ्ा	प्रकारा्त	 पायां्तर	

कर्ता	्े्ते.	्तथाणप	णव वा्तील	 कण	 जा्श	सदव	 ्	राह्ते.

ऊजचे कवकवध प्रकार करोणते आहेत? खालील प्रकक्यांम ये करोणतया प्रकारची ऊजा्व 
प्रयरोगात आली आहे? 

. 	 जचे	 पायां्तरण

1. ताणलेला रबराचा तयुकडा 2. वेगाने जाणारी मरोटार 3. वा ेमयुळे वाजणारी ककरची क ट टी 4. कदवाळीत 
वाजणारे टाके 5. कवजेवर चालणारा पंखा 6. चयुंबक वाप न कच यातील लरोखंड बाहेर काढणे. 7. जरोराने आवाज 

ालयास खड यांची तावदाने टणे. 
ऊजचे एका प्रकारातून दस या प्रकारात पांतरण करता येते. उदाहरणा ्व कदवाळीतील टाके उडवलयावर तयातील 

रासायकनक ऊजा्व वनी, प्रका  व उ णता ा ऊजाम ये पांतररत हरोते. 

जा्श	 पायां्तरण	( 	 		 )

 

इंकजन  पंखा

जकनत्

तापक

तापययु म
वकनवध्वक

सू म वणी

द यम घटप्रा कमक घट

प्रक
ा

ीय 
घट

स र घ
ट

कवद्
युत क

दव
ा

कवद्युत ऊजा्वयांकत्क ऊजा्व उ णता ऊजा्व

प्रका  ऊजा्व

रासायकनक ऊजा्व

वनी ऊजा्व

दोरा

दोरा

न

दोरा

न

. 		सयां्ु 	दोलक

क न	पहा.

सायांगा	पा 	
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मु प्तन	( 	 )
एखादी व तू उंचीवर नेऊन सरोडलयास तया व तूवर असलेलया गयु तवाक ्वण बलामयुळे ती प वीकडे खेचली जाते. 

उंचाव न सरोडलेली व तू  गयु तवाक ्वण बलाने खाली ये याचया कक्येस मयु पतन असे महणतात. m व तयुमानाचा 
पदा ्व गयु तवाक ्वण बलामयुळे  एव ा उंचीव न खाली येत असताना तयाची वेगवेग ा उंचीवरील गकतज व कतज 
ऊजा्व पा . 

आकतीत दाखवलयाप्रमाणे समजा  हा कबंद जकमनीपासून  
उंचीवर आहे. m व तयुमान असलेली व तू  कबंदपासून  कबंदपयत 
आली असता ती x एवढे अंतर जाते, C हा कबंद जकमनीवर आहे. 
व तूची  ,  व C कबंदपा ी असणारी ऊजा्व पा . 
1. व तू   या कबंदपा ी र असताना कतचा आरंकभक वेग  = 0 

 . . =         व तयुमान x वेग 2

           =       m 2

      
    . . = 0
       . . = m

 एकण ऊजा्व = . . + . .
          = 0 + m

एकण ऊजा्व   = m .--- 1

2. व तू  या कबंदपा ी असताना महणजे व तू x अंतर 
पार क न  पा ी येते ते हा कतचा वेग  हा मानू. 

 = 0,  = x,  =  
2 = 2+ 2

2 = 0 + 2 x
2 = 2 x

 . . =         m 2 =        m 2 x

. . = m x
 या कठकाणी व तूची जकमनीपासूनची

उंची = -x
 . . = m  -x

    . . = m  - m x
 एकण ऊजा्व . . = . . + . .

                  = m x + m  - m x
 . . = m  ------- 2

.	व तू  C या कबंदपा ी असताना महणजेच जकमनीवर 
परोहचलयावर कतचा वेग C  हरोतरो.

 = 0,  = ,  = 
       2 = 2 + 2
      c

2 = 0 + 2
 . . =       m C

2 =        m 2

 . . = m  

C  या कबंदपा ी व तूची जकमनीपासूनची उंची
  = 0

 . . = m  = 0
 . . = . . + .  

. . = m  ------ 3  
समीकरण 1 , 2  व 3  व न ,  व C 

कबंदपा ी एकण ऊजा्व र आाहे. 

1
2

.7		मु प्तन

A

x

	

	-	x

1
2 1

2
1
2

1
2
1
2
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काया्वचे SI एकक  आहे महणून ीचे एकक   असे आहे. 
यालाच वट असे महटले जाते.

1 वट = 1 यूल सेकंद
द्रोकगक क्ेत्ाम ये ी मरोज यासाठी वर ी	

( 	 ) या एककाचा वापर प्रचकलत आहे. 
1 अ व ी = 746 वट
यावहाररक उपयरोगासाठी ऊजचे एकक ककलरोवट तास हे आहे. 

1 ककलरोवट ही ी महणजे 1000  प्रकतसेकंद  या प्रमाणे 
केलेले काय्व 

1    = 1   1
  = 1000   3600 
  = 3600000 
1    =  3.6  106 J
घरगयुती उपयरोगासाठी वापरली जाणारी वीज ही   या 

एककातच मरोजली जाते.
1   = 1  

क टलंडचे व ाकनक जेमस वट 
1736-181  यांनी वा ेचया 

इंकजनाचा रोध लावला. या रोधामयुळे 
द्रोकगक क्ांती ाली. जेमस वट 

यांचया सनमाना ्व ीचया एककाला 
वट हे नाव दे यात आले आहे.    
अ व ी  या दाचा वापर प्र म 
जेमस वटनी केला हरोता.

र ी	( )

महणजेच करोणतीही व तू उंचीवर असताना कतचयात कतज ऊजा्व असते. व तू खाली पडत असताना कतचयातील 
कतज ऊजचेे गकतज ऊजत पांतर हरोत जाते. जकमनीवर पडत असताना ती C  पूण्व तीज ऊजचे पांतर 

गकतज ऊजत हरोते. परंतयु करोणतयाही तीत एकण ऊजा्व ही उंचावरील कतज ऊजइतक च असते.  
. .  . . = . . + . . जसे, 

 कबंद  वर  . .  m  + 0  m  
 कबंद  वर  . .  m x + m  -x   m
 कबंद C वर  . .  0 + m   m

पररच्	रा ायांचा

1.  तयुमही या गतीने एखादा कजना चढून जाऊ काल तेव ा गतीने तयुमचे वडील 
कजना चढतील का?

2.  ग ीवरील पा याची टाक  भर यासाठी तयुमही बादलीने भराल क  मरोटरचया साहा याने? 
3.  समजा राज ी, य  व रणजीत यांना एका रो ा ा टेकडीवर जायचे आहे. राज ी मरोटारीने, य  सायकलने व 

रणजीत पायी गेले. जा यासाठी सग ांनी एकच माग्व कनवडलयास करोण अगरोदर परोहरोचेल व करोण ेवटी परोहरोचेल?
वरील उदाहरणांचा कवचार केलयास प्रतयेक उदाहरणाम ये घडून येणारे काय्व सारखेच आहे  परंतयु ते काय्व कर यासाठी 

प्रतयेकाला अ वा प्रतयेक प तीला लागणारा वेळ हा वेगवेगळा आहे. काय्व जलद ककंवा मंद हरो याचे प्रमाण ीत 
य  केले जाते. का््श	कर ्ाच्ा	दरास	र ी	 से	 हण्ता्त.

समजा,  हे काय्व  या वेळेत हरोत असेल तर 

णवचार	करा	व	सायांगा	

 = W
  

काय्व
काल

ी = 



1.		 सणव ्तर	उत्तरे	णलहा.
	 अ. गकतज ऊजा्व व कतज ऊजा्व यांमधील रक 

प  करा. 
 आ. पदा ा्वचे व तयुमान m असून तरो  या वेगाने 

जात असलयास गकतज ऊजचे सूत् तयार करा. 
 इ. उंचीव न जकमनीवर मयु पणे पडणा या व तूची 

अंकतम ऊजा्व ही तया व तूचया प्रारंकभक कतज 
ऊजचेच पांतरण आहे हे कस  करा. 

 ई. बलाचया कद ेचया 300 करोनांत कव ापन ाले 
असता केलेलया काया्वचे समीकरण काढा. 

 उ. एखाद्ा व तूचा संवेग ूनय असताना व तूला 
गकतज ऊजा्व असते का? प  करा.

 ऊ. वतयु्वळाकार गतीत क रत असलेलया व तूचे काय्व 
ूनय  का असते ?

.	 	 	खालील	प्ा्श्ा्तून	 क	वा	 नेक	 चूक	प्ा्श्	
णनवडा.

 अ. काय्व घडून ये यासाठी ऊजा्व ...... हावी 
लागते. 

  1. ानांतररत 2. अकभसाररत  
  3. पांतररत 4. न

 आ. यूल हे एकक ..... चे आहे. 
  1. बल  2. काय्व  
  3. ी  4. ऊजा्व
 इ.  एखादी जड व तू कक्कतजसमांतर कद ेने 

गयुळगयुळीत प भागाव न ढत असताना 
........ बलाची पररमाणे सारखी असतात? 

  1. कक्कतज समांतर कद ेने प्रययु  केलेले बल 
2. गयु तवीय बल 3. उ व्वगामी कद ेने असलेले 
प्रकतकक्या बल 4. घ ्वण बल

 ई.  ी महणजे ...... हरोय.
  1. काय्व जलद हरो याचे प्रमाण  
  2. काया्वसाठी लागणा या ऊजचे प्रमाण
  3. काय्व मंद हरो याचे प्रमाण 
  4. वेळेचे प्रमाण
 उ.  एखादी व तू उचलत असताना  ककंवा ढत 

असताना ण काय्व ...... बलामयुळे घडून यतेे. 
  1. प्रययु  केलेले बल 2. गयु तवीय बल  

3. घ ्वण बल  4. प्रकतकक्या बल																																											

उदाहरण	 	: 25  चा एक कदवा दरररोज 10 तास वापरला 
जातरो तर एका कदवसासाठी ककती वीज वापरली जाते?
णदलेले	:

 = 25,  = 0.025 
    ऊजा्व  = ी  काल

      = 0.025  10
  ऊजा्व = 0.25  

उदाहरण	1: वरालीस 20 ककलरो वजनाची बग 5 मीटर 
उंचीवर ने यास 40 सेकंद लागतात तर कतची ी 
ककती?
णदलेले	:	m = 20 ,  = 5 m,  = 40 

 वरालीस लावावे लागलेले बल 
  = m   = 20  .8
  = 1 6 
वरालीने 5 m उंचीवर बग उचलताना ालेले काय्व

 =    = 1 6  5 = 80 

 ी =  = 
      
                    = 24.5 

W
 

80
 40

सोडवलेली	उदाहरणे

णधक	माणह्तीसा ी	सयांक्त थळे	
. .
. .

	

वाध्ा्
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.		णवधानाखालील	्ो ्	प्ा्श्	णनवडन	पुढील	णवधाने	
प ीकरणासह		णलहा	.

 अ. तयुमचया रीराची कतज ऊजा्व कमीत कमी 
असते, जे हा तयुमही ........ असता.

  1. खयुच वर बसलेले    2. जकमनीवर बसलेले 
  3. जकमनीवर रोपलेले 4. जकमनीवर उभे
 आ.  एखादी व तू जकमनीवर मयु पणे पडत असलयास 

कतची एकण ऊजा्व...
  1. कमी हरोते  2. र असते 3. वाढते  

4. सयु वातीस वाढते व नंतर कमी हरोते. 
 इ. सपाट प भागावरील र तयाने गतीमान 

असलेलया मरोटारगाडीचा वेग, कतचया मूळ 
वेगाचया 4 पट वाढवलयास मरोटार गाडीची 

कतज ऊजा्व......
  1. मूळ ऊजचया द पट हरोईल  
  2. बदलणार नाही 
  3. मूळ ऊजचया चारपट हरोईल  
  4. मूळ ऊजचया 16 पट हरोईल
 ई.  व तूवर घडून यणेारे काय्व ........ वर अवलंबून 

नसते. 
  1. कव ापन 
  2. लावलेले बल
  3. व तूचा आरंभीचा वेग
  4. बल व कव ापन यांचया कद ेतील करोन
4.	 खालील	कृ्ती	 ्ासा	 व	 णवचारलेल्ा	 प्र नायांची	

उत्तरे	णलहा.	
	 कृ्ती	
 1.  दाेन वेगवेग ा लांबीची लययुकमकनयमची 

पनहाळी घया. 
 2.  दरोनही पनहा ाची वरील टरोके समान उंचीवर 

ठेवा व खालील टरोके जकमनीला प ्व करतील 
अ ी यव ा करा. 

 3.  आता दरोन समान आकारांचे आकण वजनांचे चडू 
एकाच वेळी दरोनही पनहा ांचया वरचया 
टरोकापासून सरोडा. ते घरंगळत जाऊन सारखीच 
अंतरे पार करतील. 

	 प्र न	
 1.  चडू सरोड याचया तीवेळी चडूम ये करोणती 

ऊजा्व असते?

 2.  चडू खाली घरंगळत येत असताना करोणतया 
ऊजचे करोणतया ऊजत पांतरण हरोते?

 3.  चडू घरंगळत जाऊन सारखेच अंतर का पार 
करतात? 

 4.  चडूम ये असलेली अंकतम एकण ऊजा्व ही 
करोणती असते?

 5.  वरील कतीतून तयुमहाला ऊजसंबंधी करोणता 
कनयम सांगता येतरो? प  करा. 

	 .	 उदाहरणे	सोडवा.
	 .		एका कवद्युत पंपाची ी 2  आहे. तरो पंप 

प्रकत कमनीटाला ककती पाणी 10 m उंचीपयत 
उचलू केल?            (उत्तर	:	1 4. 	 )

 आ. जर 1200  ची इ त्ी प्रकत कदवसाला 30 
कमकनटाकररता वापरली जात असेल तर एकप्रल 
मकहनयाम ये इ त्ीने एकण वापरलेली वीज 
काढा.     (उत्तर	:	1 	 )

 इ. 10 m उंचीव न जकमनीवर पडलेलया चडूची 
ऊजा्व जकमनीवर आदळताच 40 ट यांनी कमी 
हरोते तर तरो ककती  उंचीपयत उसळी घेईल?

      		 	 	 	 									(उत्तर	:	 )
 ई.  एका मरोटारीचा वेग 54 m  पासून 72 

m  ाला. जर मरोटारीचे व तयुमान 1500 
 असेल तर वेग वाढकव यासाठी ककती काय्व 

करावे लागेल ते सांगा.
 		 	 	 	 									(उत्तर	:	1 1 0	 )
 उ.		 रवीने एका पयु तकाला 10  इतके बल 

लावले असता तया पयु तकाचे बलाचया कद ेने 
30 समी इतके कव ापन ाले तर रवीने 
केलेले काय्व काढा. 		 								(उत्तर	:	 	 )

उपक्रम		:
	 	 तयुमचया सभरोवताली आढळणारी ऊजा्व 

पांतरणाची कवकवध उदाहरणे अ यासा व 
तयाबाबत वगा्वत चचा्व करा.

²²²
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 आधयुकनक जगात कवजेचे अननयसाधारण मह व आहे. दनंकदन जीवनात प्रतयेक गरो ीसाठी आपण कवजेवर 
अवलंबून आहरोत. वीज नसताना हरोणारी गरसरोय टाळ यासाठी दवाखाने, बका, काया्वलये व खाजगी सं ांम ये जकनत् 

 वाप न कवजेसाठी पया्वयी यव ा केलेली असते. कवद्युतभ ा c c , कवद्युत चकलत्े  
 यांचे चलन आकण काही कवक  उपकरणांचया वापरासाठी उद्रोगधंद्ांम ये कवजेचा वापर केला जातरो. 

 ज, कवद्युत हन, कम सर, पंखे, धयुलाई यंत्, कनवा्वत वच ता यंत् V c m c , ररोटीमेकर या 
सव्व घरगयुती साधनांनी आपली माची आकण वेळेची बचत केली आहे. या सव्व उपकरणांना चालकव यासाठी कवजेक वाय 
दसरा पया्वय नाही. 
  माणसेच नाही तर काही प्राणी कवजेचा वापर करतात. उदा., ईल हा मासा आपले भ य पकड यासाठी व 
वत चे संरक्ण कर यासाठी कवजेचा वापर करतरो. कडाडून पडणारी वीज ही नसकग्वक कवद्युत प्रवाहाचे उततम उदाहरण 

आहे. ही वीज जर आपण साठवू कलरो तर? 

 तयुमही एखादा तरी धबधबा पाकहलाच असेल. पाणी करोठून करोठे पडते?

 कवद्युत कनकम्वतीसाठी धरणातील पाणी उंच पातळीव न सरोड यात येते  व  गयु तवाक ्वणामयुळे  ते खालचया  
पातळीवर पडते. महणजे आपलयाला माहीतच आहे कक दरोन कबंदंमधील पा याचया प्रवाहाची कद ा तया कबंदंचया पातळीवर 
अवलंबून असते.

क न	पहा.

णवभव	( )	आणण	णवभवायां्तर	( 	 )

साणहत् : दरोन टक बाटलया, रबरी नळी, कचमटा, पाणी. 
कृ्ती		: आकती 3.1 म ये दाखवलयाप्रमाणे रचना करा नंतर रबरी नळीचा कचमटा काढून 
टाका. आता तयुमची कनरीक्णे न दवा. 

खालील	प्र नायांची	उत्तरे	द्ा. 
1. कचमटा काढलयावर काय हरोते?
2. पा याचा प्रवाह बंद हरोतरो का? का? 
3. पा याचा प्रवाह अकधक काळ सयु  रहावा 
यासाठी तयुमही काय कराल?

 पा याप्रमाणेच कवद्युत प्रभाराचा प्रवाह एक 
प्रकारचया कवद्युतपातळीवर अवलंबून असतरो. तया 
कवद्युत पातळीस  णवद्ु्त	णवभव असे महणतात. 

थोडे	आ वा.

आपल्ा	सभोव्ती

Ø			णवभव	आणण	णवभवायां्तर	 	 Ø		वाहक	आणण	णवसयांवाहक
Ø			णवद्ु्तरोध	आणण	 हमचा	णन्म		 Ø		रोधायांची	जोडणी	व	पररणामी	रोध

.1	पा ्ाची	पा्तळी	व	प्रवाह

णचम ा

.	धाराणवद्ु्त

Ï
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 धनकवद्युत प्रभार मात् कमी कवभवाव न तयापेक्ा जा त कवभवावर ानांतररत कर यास कवद्युत क्ेत्ाचया 
c c  कव  काय्व करावे लागते. 

णवद्ु्त ाचे	णवभवायां्तर	( 	 	 	 	 )
 कवद्युत घटाचया धन अ  आकण ण अ  यांचया कवद्युत कवभवातील रक महणजे तया घटाचे कवभवांतर हरोय. 
कवद्युत घटाम ये  हरोणा या रासायकनक अकभकक्येमयुळे हे कवभवांतर कनमा्वण हरोते. हे कवभवांतर इले ट नसला गकतमान करते 
व दरोनही अ ांना जरोडणा या वाहकाम ये कवद्युत प्रवाह कनमा्वण हरोतरो. 
  या कबंदपासून   या कबंदपयत एकक धनप्रभार ानांतररत कर यासाठी जे काय्व करावे लागते तयास  आकण 

 कबंदंदरमयानचे कवद्युत कवभवांतर महणतात. 

दरोन कबंदंमधील कवभवांतर = 
काय्व

ानांतररत ालेला एकण प्रभार
 

   
1V = SI प तीत कवभवांतराचे एकक हरोलट हे आहे. 

 धनकवद्युत प्रभार हा अकधक कवभव असलेलया कबंदपासून कमी कवभव असलेलया कबंदकडे प्रवाकहत हरोतरो. आपण 
यापूव  अ यासले आहे क , कवद्युतप्रवाह इले ट नचया, याचा कवद्युत प्रभार ण असतरो  वहनामयुळे हरोतरो. इले ट न 
कमी कवद्युत कवभवाचया कबंदपासून अकधक कवभव असलेलया कबंदकडे प्रवाहीत हरोतात. आका ात चमकणारी वीज 
महणजे कमी कवभव असलेलया ढगांतून अकधक कवभव असलेलया जकमनीपयत यणेारा इले ट नस चा प्रवाह असतरो. कवद्युत 
कवभवाची पररभा ा तयुमही पयुढे अ यासाल.   
 वाहक  व  या दरोनह चया कवद्युत कवभवांतील रकास तया वाहकांदरमयानचे णवभवायां्तर महणतात. 

 आकती 3.2 म ये दाखकवलयाप्रमाणे 
 हा जा त कवभव असलेला	वाहक	( -

) व   हा कमी कवभव असलेला 
वाहक आहे.  जर ते दरोनही वाहक वीजवाहक 
तारेने जरोडले तर तारेचया दरोन टरोकांम ये 
कवभवांतर कनमा्वण हरोईल व इले ट नसचा  प्रवाह 

 या वाहकाकडून  या वाहकाकडे सयु  
हरोईल.  आकण  या दरोनही वाहकांवरील 
कवद्युत कवभव समान हरोईपयत हा प्रवाह सयु  
राहील. महणजेच या दरोनही वाहकांतील 
कवभवांतर जे हा ूनय हरोईल ते हा हा 
इले ट नस चा प्रवाह ांबेल. 		 . 	णवभवायां्तर	व	णवद्ु्तप्रवाह

उ 	णवद्ु्त	णवभव कमी	णवद्ु्त	णवभव

रोधक	 पदाथा्शचे	 आवरण	
सलेले	 ड

रोधक	 पदाथा्शचे	 आवरण	
सलेले	 ड	

वीजवाहक	्तार
धन	प्रभारर्त
	वाहक

ण		प्रभारर्त
	वाहक

1J
1C

 W
 

V = 

		 . 	मु 	 ले न	

ले स मु 	 ले न
मु 	 ले न

णू
णू

्ु ी स

Ê Ê

ÊÊ
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कवभवांतराचया अकतसू म ककंमती खालील एककांत 
य  करतात. 

1. 1mV कमली हरोलट  = 10-3 V
2. 1 V मायक्रो हरोलट  = 10-6 V

कवभवांतराचया मरो ा ककंमती खालील एककात य  
करतात. 
1. 1 V ककलरो हरोलट  = 103 V
2. 1 V मेगा हरोलट  = 106 V

मु 	 ले न	( 	 )  करोणतयाही धातयु प कवद्युतवाहकाचया प्रतयेक अणूजवळ एक ककंवा एकापेक्ा 
जा त इले ट न असे असतात   जे अणूक का ी अकत य क्ीण बलाने ब  असतात. तयांना मयु  इले ट न महणतात. 
आकती 3.3 म ये दाखकवलयाप्रमाणे वाहकाम ये हे इले ट न एका भागाकडून दस या भागाकडे सहजपणे जाऊ कतात. 
यामयुळे मयु  इले ट नसचया ण प्रभाराचेही वहन हरोते. महणजेच वाहकातील मयु  इले ट नस हे ण प्रभाराचे वाहक 
असतात. 

	 होल ाचा	साधा	णवद्ु्त	

पररच्		रा ायांचा	
   अले ानडरो हरोलटा या इटाकलयन ा त् ाने 
सव्वप्र म कवद्युत घट तयार केला. तयांचया सनमाना ्व 
कवभवांतराचया एककास हरोलट  हे नाव दे यात 
आले. 

्तारे्तून	जाणारी	णवद्ु्तधारा	
( 	 )	
आकती 3.4 अ म ये दाखवलयाप्रमाणे जर 
कवद्युतवाहक तार कवद्युतघटाला जरोडलेली 
नसेल तर कतचयातील मयु  इले ट नस 
कतचयातील अणूंचया दरमयान सव्व कद ांना 
मयु पणे क रत असतात परंतयु जे हा तया तारेची 
टरोके करोरड्ा कवद्युत घटासार या 
कवद्युत रोतास जरोडली जातात ते हा तारेतील 
इले ट नसवर कवभवांतरामयुळे कवद्युतबल काय्व  
करते आकण आकती 3.4 ब म ये 
दाखवलयाप्रमाणे इले ट नस ण प्रभाररत 
असलयाने तारेचया ण टरोकाकडून कमी 
कवभवाकडून  धन टरोकाकडे जा त 
कवभवाकडे  प्रवाकहत हरोतात. याच 
इले ट नचया प्रवाहामयुळे तारेतून कवद्युतधारा 
वा  लागते. इले ट नसची ही हालचाल 
अकनयकमत अ ा सरासरी चालीने सयु  असते. 		 .4	मु 	 ले सची	ग्ती

.	्तारेच्ा	दोन	 ोकामध्े	णवभवायां्तर	णनमा्शण	कल्ानयां्तरची	
ले सची	ग्ती

.	्तारे्तील	 ले सची	् ा च क	ग्ती

णवद्ु्त

ले सधा्तूची	्तार

ले सच्ा	प्रवाहाची	णदरा

णवद्ुधारेची	सयांक्तमा ्	णदरा

-

-

माही्त	आहे	का	्तु हायांला
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इले ट न वहनाची कद ा ण 
टरोकाकडून धन टरोकाकडे असली तरी 
कवद्युतधारा द ्वव याची संकेतमानय कद ा 
इले ट नचया प्रवाहाचया कव  कद ेने 
महणजे धन टरोकाकडून ण टरोकाकडे 
असते. 

णवद्ु्तधारा		( 	 )
 वाहकातून वाहणारा इले ट नसचा प्रवाह महणजे कवद्युतधारा 
हरोय. तयाचे मूलय I  एकक कालावधीत वाहकातून वाहणा या 
कवद्युतप्रभाराएवढे असते.  
 जर  हा वाहकाचया काट ेदातून  या कालावधीत वाहणारा 
कवद्युत प्रभार असेल, तर 

कवद्युतधारा = I =   इतक  असते. 

 कवद्युतधारेची अकतसू म पररमाणे खालीलप्रमाणे य  करतात. 
1. 1m 0  कमली मपीअर  = 10-3  
2. 1 0  मायक्रो मपीअर   = 10-6 
 च गकणत  आकण व ाकनक अ मपअर यांनी कवद्युत धारेवर 
आधाररत प्रयरोग केले, तयांचया काया्वमयुळेच आज आपण वाहक तारेतून 
वाहणारी कवद्युतधारा मरोजू कतरो. तयांचया या काया्वचया सनमाना ्व 
कवद्युतधारेचया एककास मपअर  हे नाव कदले. 

उदाहरण  एका कवद्युत वाहक तारेतून 0.4  इतक  
कवद्युतधारा सतत 5 कमकनटे प्रवाहीत हरोत असेल तर तया 
तारेतून प्रवाकहत हरोणारा कवद्युतप्रभार ककती असेल?
णदलेले	:  I = 0.4 
           = 5 m   = 5  60   =300  
सू 	  = I  
  = 0.4   300 
  = 120 C.

 तारेतून जाणारा कवद्युतप्रभार = 120 C

1C

1  
1  = 

 कवद्युत प्रभाराचे SI प तीतील एकक कलोम	 C  असून  कवद्युतधारा अ मपअर  म ये य  करतात. 
एका इले ट नवरील प्रभार 1.6 10-19 कलरोम C  असतरो.
प र	:	वाहकातून एका सेकंदास एक कलरोम इतका कवद्युतप्रभार प्रवाकहत हरोत असेल तर वाहकातून वाहणारी 

कवद्युतधारा एक मपअर आहे असे महणतात. 

जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची
 कसमययुले न तंत् ानाचया आधारे धाराकवद्युत 
तसेच  कव ानातील  कवकवध संकलपनांचा अ यास करा.
	सयांक्त थळे	:
	 . . .
	 . - .

माही्त	आहे	का	्तु हायांला

 वरील संकेत ळांप्रमाणेच कवकवध माकहती 
असणारी इतर संकेत ळे रोधा व ती इतरांना ेअ र 
करा.
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णवद्ु्तरोध	(R )	आणण	 हमचा	णन्म.	
हमचा	णन्म	( 	 	)

 वाहकामधून प्रवाकहत हरोणारी कवद्युतधारा I  व तया वाहकाचया दरोन टरोकांमधील कवभवांतर V  
यांचयामधील संबंध जम्वन ा त्  ज ज्व हम यांचया कनयमानयुसार काढता येतरो. 
  वाहकाची भ कतक अव ा कायम असताना वाहकामधून वाहणारी कवद्युतधारा ही तया वाहकाचया दरोन 
टरोकांमधील कवभवांतरास समानयुपाती असते. 
 I  V
 I = V    = रांक  

 I      = V              =  =  वाहकाचा ररोध

 I   = V    अ ा्वतच  V = I   ककंवा  =  

 या सूत्ास हमचा कनयम असे महणतात .
 वरील सूत्ाव न आपलयाला ररोधाचे SI एकक कमळकवता येते. कवभवांतर हरोलट व  कवद्युतधारा मपअरम ये 
मरोजतात महणून ररोधाचे SI एकक       हे येईल यालाच हम असेही महणतात. हम हे एकक W या कचनहाने द ्वकवले 
जाते.

  
1 हरोलट 
1 मपअर  = 1 हम W  

वाहकाची भ कतक अव ा महणजे 
वाहकाची लांबी, काट ेदी 
क्ेत् ळ, तापमान व तयाचे य 
हरोय. 

 1 
 

 1 
 

वाहकाचा	रोध	व	रोधक्ता	(R 	 	R )

क	 हम	रोध	:		वाहकाच्ा	दोन	 ोकायांमध्े	 क	 होल 	णवभवायां्तर	प्र्ु 	कले	 स्ता	वाहका्तून	 क	
प र	णवद्ु्तधारा	जा्त	 सेल	्तर	त्ा	वाहकाचा	रोध	 क	 हम	 स्तो.	

  वरील आकती 3.4 प्रमाणे वाहकात प्रचंड प्रमाणात मयु  
इले ट नस असतात. हे इले टानस साततयाने या च क गतीत 
असतात. वाहकाचया दरोन टरोकांम ये कवभवांतर प्रययु  केले असता 
हे इले ट नस कमी कवभव असलेलया टरोकाकडून जा त कवभव 
असलेलया टरोकाकडे जाऊ लागतात. अ ा प्रकारचया इले ट नसचया 
प्रवाहामयुळे कवद्युतधारा कनमा्वण हरोते. गकतमान इले ट नस तयांचया 
मागा्वत येणा या अणूंवर ककंवा आयनांवर आदळतात. अ ा 
प्रकारचया आघातामयुळे इले ट नसचया गतीला अड ळा हरोतरो व 
कवद्युतधारेस कवररोध हरोतरो. या कवररोधालाच वाहकाचा ररोध असे 
महणतात. 

रोधक्ता   कवक  तापमानास वाहकाचा ररोध  हा  वाहकपदा ्व 
, वाहकाची लांबी  व  काट ेदी क्ेत् ळ  या 

गरो वर अवलंबून असतरो. 

 V
  I

 ज ज्व सायमन हम या जम्वन 
भ कतक ा त् ाने कवद्युत वाहकातील 
ररोध मरोज यासाठी कनयम प्र ाकपत केला. 
तयांचया सनमाना ्व ररोधाचया एककास 

हम  हे नाव दे यात आले आहे. 

V
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 जर वाहकाचा ररोध  असेल तर 
   

   1

       

  =    

णवद्ु्त	पररपथ		( 	 )
 कवद्युतघटाचया दरोनही अ ांम ये जरोडलेलया 
वाहक तारा आकण इतर ररोध यामधून वाहणा या 
कवद्युतधारेचा सलग माग्व महणजे कवद्युत पररप  
हरोय. कवद्युत पररप  हा नेहमी आकती काढून 
दाखवतात.याम ये वेगवेगळे घटक कसे जरोडावेत हे 
कवकवध कचनहे वाप न दाखवलेलया रेखाकतीस 
कवद्युत पररप ाकती असे महणतात. 
आकती 3.5 पहा

1. वरील कचत्ांम ये काय चूक आहे ते रोधा. 

2. खालील कचत्ात , C,  म ये कदवे का पेटत नाहीत? कारण प  करा. 

                                    C                         

 या आकतीत कवद्युतधारा मरोज यासाठी अ मीटर  व ररोधाचया दरोन टरोकांदरमयान असलेले कवभवांतर मरोज यासाठी 
हरोलटमीटर  ही यंत्े वापरली आहेत. हरोलटमीटरचा ररोध अकत य जा त असलयाचे तयातून वाहणारा कवद्युतप्रवाह 

अकतसू म असतरो.

णवचार	करा
ररोधकतेचे SI एकक W m आहे हे कसे कस  कराल?

 या कठकाणी  हा समानयुपातता रांक आहे. या रांकास वाहकपदा ा्वची रोधक्ता 	(R )	महणतात. 
SI प तीत ररोधकतेचे एकक हम मीटर W m  आहे. ररोधकता हा पदा ा्वचा वक पूण्व गयुणधम्व असून वेगवेग ा 
पदा ाची ररोधकता ही कभ  असते. 

	 काही	पदाथाांची	रोधक्ता
तांबे -  1.7  10-8 W m
नायक्रोम - 1.1  10-6 W m
कहरा - 1.62  1013  ते 1.62  1018  W m

		 . 	णवद्ु्त	पररपथ

णवद्ु्त

वाहक्तार

	मी र	( कसर	जोडणी	)

होल मी र	
(रोधाला	समायां्तर)

रोध

र राचा	्तुकडार राचा	

णनरी ण	करा.	

.
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णवद्ु्त	पररपथा्तील	 कायांसा ी	णच हे	आणण	त्ायांचे	उप्ोग

साणहत्	:	्तायां े	व	 	ल्ुणमणन मच्ा	्तारा,	काचकायांडी,	र र	

कृ्ती	 : आकती 3.6 म ये दाखवलयाप्रमाणे उपकरणांची जरोडणी 
करा.  प्र म कबंद  व  याम ये तां याची तार जरोडा. पररप ातील 
कवद्युतधारा मरोजा. नंतर तां याचया तारेचया जागी लययुकमकनअमची 
तार, काचकांडी, रबर एकावेळी एक असे जरोडा व प्रतयेक वेळी 
कवद्युतधारा मरोजा. तयुमची कनरीक्णे न दवा. तांबे, लययुकमकनअमची 
तार, काचकांडी व रबर यांचया कनरीक्णांची तयुलना करा. 		 . 	णवद्ु्त	पररपथ. 	णव. 	णव. 	ण द्वद्व ु्तद्ु्तद् 	परु्त	परु्त र	परर	पर परपर थ

क न	पहा.

क	 											णच 																	णच ह		 उप्ोग
कवद्युतघट वाहकाचया टरोकांम ये कवभवांतर 

प्रययु  करणे. 
कवजेरी
अनेक घटांचा संच

वाहकाचया टरोकांम ये जा त 
क्मतेचे कवभवांतर प्रययु  करणे. 

उघडा टप कळ ग कळ वाहकाचया दरोन टरोकांमधील 
संपक तरोडून कवद्युत प्रवाह बंद 
करणे. 

बंद टप कळ ग कळ वाहकाचया दरोन टरोकांमधील 
संपक जरोडून कवद्युत प्रवाह सयु  
करणे. 

जरोडतार वाहकतार कवकवध घटक परीप ात जरोडणे.

लांडून जाणा या  
वाहकतारा

वाहक तारा एकमेक ना लांडून 
जाताना दाखवणे. 

कवद्युत कदवा कवद्युतधारेचे वहन तपासणे 
अप्रकाक त  वहन हरोत नाही. 
प्रकाक त  वहन हरोत आहे. 

कवद्युत ररोध पररप ातून जाणारी कवद्युतधारा 
कनयंकत्त करणे. 

चल ररोध 
बदलणारा ररोध

 

ररोध हवा तसा बदलून पररप ातील 
कवद्युतधारा हवी त ी बदलणे.

अ मीटर पररप ातील कवद्युतधारा मरोजणे 
एकसर जरोडणीत जरोडावा

हरोलटमीटर कवभवांतर मरोजणे
समांतर जरोडणीत जरोडावा  

-

-

(			)

	(		).
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हमच्ा	णन्माचा	प्र्ोगाच्ा	साहा ्ाने	पड्ताळा	 ेणे.

साणहत्	: 1.5 V चे चार कवद्युत घट, मीटर, हरोलटमीटर, वाहक तारा, नायक्रोमची 
तार, ग कळ. 

कृ्ती	:  
1.  आकती 3.7 म ये दाखवलयाप्रमाणे पररप ाची 

जयुळणी करा.
2.   ही नायक्रोमची तार ररोध महणून वापरा. 
3.  कदलेलया चार कवद्युत घटांपक  एक कवद्युत घट 

जरोडा. जरोडणी  प्रमाणे  मीटर व 
हरोलटमीटरची वाचने घया व न द करा. 

4.  यानंतर क्माक्माने एक एक अकधक घट जरोडत जा 
जरोडणी , c ,  प्रमाणे  व वाचने घया 

आकण कनरीक्ण त तयात  न द करा. 
5.          चया ककंमती काढा. 

6.  कवभवांतर व कवद्युतधारा यांचा आलेख काढा व 
तयाचे अवलरोकन करा. 

क्मांक वापरलेलया 
घटांची सं या 

कवद्युतधारा I  
m

कवद्युतधारा I कवभवांतर 
V

V
I

= R    (W

1.
2.
3.
4.

वाहक	आणण	णवसयांवाहक	( 	 	I )
 कवद्युतररोधाची संकलपना आपण अ यासली आहे. आपण सव्व पदा ाची कवद्युतवाहक सयुवाहक  व कवसंवाहक 
दवा्वहक  अ ी कवभागणी क  कतरो. 
वाहक  या पदा ाची ररोधकता खूप कमी असते तयांना वाहक असे महणतात. यांचयातून सहजतेने कवद्युतधारा वा  

कते. 
णवसयांवाहक  या पदा ाची ररोधकता खूप जा त असते, महणजेच याचयातून कवद्युतधारा वा च कत नाही अ ा 
पदा ाना कवसंवाहक महणतात.
1. पदा ्व वाहक ककंवा कवसंवाहक का असतात?       
2. आपले रीर कवद्युत वाहक का असते?
तयुमचया सभरोवताली असणा या वाहक व कवसंवाहक पदा ाची यादी करा.

णनरी ण	्त ा

क न	पहा.

V
 I 		 .7	 हमच्ा	णन्माची	पड्ताळणी

Y K

       c   



सोडवलेली	उदाहरणे	:	 हमचा	णन्म	व	रोधक्ता

उदाहरण	4	:	110 W ररोध असलेलया एका उपकरणाचया 
दरोन टरोकांम ये 33 V कवभवांतर प्रययु  केले असता 
उपकरणातून वाहणारी कवद्युतधारा काढा. 500 W ररोध 
असणा या उपकरणातून तेवढीच कवद्युतधारा जाऊ 
दे यासाठी तयाचया दरोन टरोकांम ये ककती कवभवांतर प्रययु  
करावे लागेल? 
णदलेले	:	 V = 33 V आकण   = 110 W  
पकहलया बाबतीत

      I = V  =   

           I = 0.3  

 उपकरणातून वाहणारी कवद्युतधारा = 0.3 

दस या बाबतीत
  I = 0.3 ,  = 500 W
 V = I  = 0.3  500 V = 150 V.
उपकरणाचया दरोन टरोकांम ये प्रययु  करावे लागणारे 
कवभवांतर = 150 V

उदाहरण	 	: वाहकातून वाहणारी कवद्युतधारा 0.24  
असून तयाचया दरोन टरोकांम ये 24V इतके कवभवांतर 
प्रययु  केलेले असेल तर तया वाहकाचा ररोध काढा. 
णदलेले	:  V = 24 V, I = 0.24 

सू    = 
V
I

 

       I =  
24 V
0.24 

 

  = 100 W  
       वाहकाचा ररोध 100 W असेल. 

उदाहरण	1: कद यातील तारेचया कंडलाचा ररोध 1000 W 
आहे.  जर 230V कवभवांतराचया रोतापासून या कद याला 
कवद्युतधारा पयुरवली जात असेल तर तारेचया कंडलातून 
वाहणारी कवद्युतधारा ककती? 
णदलेले	:							  = 1000 W
  V = 230 V

सू      I = 
V

  

 I =  
230 V
1000 W  = 0.23 . 

 कद यातील तारेचया कंडलातून वाहणारी कवद्युतधारा
      = 0.23 . 
उदाहरण	 	 : एका वाहक तारेची लांबी 50 cm असून 
कतची कत् या 0.5 mm आहे. या तारेचा ररोध 30 W 
असेल   तर तयाची ररोधकता काढा. 
णदलेले	:	  = 50 cm = 50  10-2 m
   = 0.5 mm = 0.5  10-3m 
           = 5  10-4 m आकण  = 30 W

 ररोधकता,    =   

 परंतयु  = 2

   =   
2

=  
30  3.14  5  10-4 2

50  10-2  

= 
30  3.14  25  10-8

50  10-2

= 47.1  10-6 W m

= 4.71  10-5 W m

 तारेची ररोधकता 4.71  10-5 W m

जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची	
	 इंटरनेटचया आधारे गकणतीय उदाहरणे सरोडकव यासाठीची संगणक य स टवेअर करोणकरोणती आहेत 
याची माकहती घेऊन तयांचा वापर या व इतर  पाठांतील  उदाहरणे सरोडवताना करा. 
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उदाहरण	 	:	1 m  लांब व 0.5 mm यास असलेलया तां याचया तारेचा ररोध काढा. 
णदलेले	: तां याची ररोधकता = 1.7  10-8 W m
 सव्व मापने मीटरम ये केलयास-
  = 1 m = 1000 m = 103 m
  = 0.5 mm = 0.5  10-3 m
 समजा  ही तारेची कत् या असेल, तर तयाचा काट ेद 
  = 2 

      = 
4

 0.5  10-3 2 m2  = 0.2  10-6 m2

     =   = 1.7  10-8 W m  103m
0.2  10-6m2

 = 85 W

रोधायांची	जोडणी	आणण	पररणामी	रोध	(S 	 	R 	 	 	 	R )
 अनेक कवद्युत उपकरणांम ये आपण असं य ररोध वेगवेग ा प्रकारे जरोडत असतरो. अ ा प्रकारे केलेलया 
ररोधांचया जरोड यांनासयु ा हमचा कनयम लागू पडतरो. 

रोधायांची	 कसर	जोडणी	(R 	 	S )
 आकती 3.8 चे कनरीक्ण करा. 
 पररप ाम ये 1, 2 व 3 हे तीन ररोध प्रतयेकाची 
टरोके एकास एक जरोडली जातील असे जरोडले आहेत. 
ररोधांचया अ ा जरोडणीला एकसर जरोडणी महणतात. 
ररोधांचया एकसर जरोडणीत प्रतयेक ररोधातून समान 
कवद्युतधारा वाहते. आकतीम ये दाखवलयाप्रमाणे 
कवद्युतधारा I असून V हे कबंद C व  यांचया दरमयानचे 
कवभवांतर आहे. 

1, 2 आकण 3 हे तीन ररोध पररप ाम ये एकसर 
जरोडणीत जरोडले आहेत. 
V1, V2 आकण V3 ही अनयुक्मे  1,  2  आकण  3  या 
प्रतयेक ररोधाचया टरोकांदरमयानची कवभवांतरे असतील तर, 
 V = V1+ V2 + V3 -------- 1
जर S एकसरला इं जीत   हा द असलयाने 

S  हे वापरले आहे.  हा कबंद C व  मधील कतनही 
ररोधांचा पररणामी ररोध असेल तर हमचया कनयमानयुसार 
एकण कवभवांतर 
 V = I S

V1 = I 1, V2 = I 2 आकण V3 = I 3 या ककंमती 

समीकरण 1  म ये ठेऊन.
 I S =  I 1+ I 2 + I 3 
 S =  1+ 2 + 3

जर  ररोध एकसर जरोडणीत जरोडलेले असतील तर, 
 =  1+ 2 + 3+-------+ 

2
  2

   =     

   

		 . 		रोधायांची	 कसर	जोडणी

K E
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 एकसर जरोडणीम ये एकापयुढे एक अ ी 
जरोडणी असते. तयातील एक घटक जरी काम करीत 
नसेल तर पररप  खंकडत हरोतरो व कवद्युतधारा वाहत 
नाही. जर दरोन बलब एकसर जरोडणीने जरोडले तर 
एकएकटे लावले असतानापेक्ा कमी प्रका  देतात. 
जर तीन बलब एकसर प तीने जरोडले तर  ते आणखी 
कमी प्रखरतेने प्रकाक त हरोतात.
कवचार करा  याचे काय कारण असेल?

	 जर	 णदलेले	 रोध	 कसर	 जोडणी्त	 जोडलेले	
स्तील	्तर, 

1.  प्रतयेक ररोधातून समान कवद्युतधारा वाहते. 
2. ररोधांचया एकसर जरोडणीचा पररणामी ररोध हा 

जरोडणीतील सव्व ररोधांचया बेरजेइतका असतरो. 
3.  जरोडणीचया दरोन टरोकांतील कवभवांतर हे प्रतयेक 

ररोधाचया दरमयानचया कवभवांतरांचया बेरजेइतके 
असते. 

4.  ररोधांचया एकसर जरोडणीचा पररणामी ररोध हा 
जरोडणीतील प्रतयेक ररोधापेक्ा जा त असतरो. 

5.  ही जरोडणी पररप ातील ररोध वाढव यासाठी 
वापरतात. 

 कसर	जोडणी	उदाहरणे
उदाहरण	1: 15 W, 3 W, आकण 4 W चे तीन ररोध एकसर जरोडले आहेत. तर पररप ातील पररणामी ररोध काढा. 
णदलेले	:	 1 = 15 W, 2 = 3 W, 3 = 4 W
पररणामी ररोध  =  1+ 2 + 3  =  15 + 3 + 4 = 22 W
  पररप ाचा पररणामी ररोध = 22 W
उदाहरण	 	 : 16 W आकण 14 W दरोन ररोध एकसर जरोडणीने जरोडलेले आहेत, जर तयांचया दरमयान 18 V इतके 
कवभवांतर प्रययु  केले तर पररप ातून वाहणारी कवद्युतधारा काढा. तसेच प्रतयेक ररोधाचया टरोकांचया दरमयानचे कवभवांतर 
काढा. 
णदलेले	: 1 = 16 W  आकण  2 = 14 W  

     =  14 W + 16 W = 30 W
समजा I ही पररप ातून वाहणारी कवद्युतधारा असून V1 आकण V2 ही अनयुक्मे 16 व 14 W, चया टरोकांदरमयान असलेली 
कवभवांतरे आहेत. 

 V = I         V = V1 + V2 = 18 V

        I = 
V

  =  
18 V
30 W  

  I = 0.6 . 

 V1= I 1

 V1= 0.6  16  = .6 V

 V2= I 2  = 0.6  14  = 8.4 V

 पररप ातून वाहणारी कवद्युतधारा = 0.6  आकण 16 W आकण 14 W चया ररोधांचया टरोकांदरमयानचे कवभवांतर 
अनयुक्मे .6 V व 8.4 V आहे. 

माही्त	आहे	का	्तु हायांला
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 तापमान कमी करत करत ूनय के लवन  चया जवळ नेलयास  काही  वाहकांचा ररोध ूनयाचया जवळ 
परोहचतरो. अ ा वाहकांस ण्तवाहक	(S 	 )	असे महणतात. काही वाहक हमचया कनयमाचे 
पालन करत नाहीत. अ ा वाहकास अन हमनीय वाहक महणतात.

रोधायांची	समायां्तर	जोडणी	(R 	 	 )

 आकती 3.  म ये 1, 2 आकण 3 हे तीन 
ररोध C आकण   या दरोन कबंदंदरमयान समांतर जरोडणीत 
जरोडले आहेत. समजा I1, I2 आकण I3 ही अनयुक्मे 1, 2 
आकण 3 या ररोधातून वाहणारी कवद्युतधारा आहे. V हे C 
आकण  या कबंदंचया दरमयान प्रययु  केलेले कवभवांतर 
आहे. 
 पररप ातील एकण कवद्युतधारा
 I = I1+ I2+ I3------- 1

 समजा  हा पररप ातील पररणामी ररोध आहे. समांतरला इं जीत  द वापरतात महणूत  हे 
वापरले  परंतयु हमचया कनयमानयुसार 

 I = 
V

  तसेच I1 = 
V

1
,  I2 =  

V

2
,  I3 = 

V

3
 

 या ककमती समीकरण 1  म ये ठेऊन..

 
V

 = 
V

1

+      + 

       1
   =  

1

1
+     +         जर  ररोध समांतर जरोडणीत जरोडले असतील तर, 

 
1

 = 
1

1
+  

1

2
 +  

1

3

+........+ 
1

 

 1, 2, 3 या तीनही रोधांची जोडणी दोनही बाजूंची 
टोके  तया तया बाजूस एकत्र जोडून केलयास तया 
जोडणीला समांतर जोडणी महणतात.

		 .9		रोधायांची	समायां्तर		जोडणी

 समांतर जरोडणीने अनेक कदवे जरोडले असता जर एखादा कदवा तया कद यातील तारेचे कंडल तयुटलयाने प्रकाक त 
हरोत नसेल तरी कवद्युत पररप  खंकडत हरोत नाही. दस या मागा्वतून कवद्युतधारा वाहते व इतर कदवे प्रकाक त हरोतात. 
 अनेक कदवे एकसर प तीने जरोडले तर ते आपलया मूळ प्रखरतेपेक्ा कमी प्रखरतेने प्रका तात. परंतयु तेच कदवे 
समांतर प तीने जरोडले तर प्रतयेक कदवा आपलया मूळ प्रखरतेने प्रका तरो.

माही्त	आहे	का	्तु हायांला

V

2

V

3
1

3

1

2
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2

3

1C



42

जर	णदलेले	रोध	समायां्तर	जोडणी्त	जोडले	 स्तील	्तर,
1. जरोडलेलया सव्व ररोधांचया य तांकाची बेरीज ही पररणामी ररोधाचया य तांकाइतक  असते. 
2. प्रतयेक ररोधातून वाहणारी कवद्युतधारा ही ररोधाचया य तप्रमाणात असते व पररप ातून वाहणारी
    एकण कवद्युतधारा ही सव्व ररोधांतून वतंत्पणे वाहणा या कवद्युतधारेचया बेरजेइतक  असते. 
3. प्रतयेक ररोधाचया टरोकांदरमयानचे कवभवांतर समान असते. 
4. ररोधांचया समांतर जरोडणीचा पररणामी ररोध हा तया जरोडणीतील ररोधांचया वतंत् ककंमतीपेक्ा कमी असतरो.
5. ही जरोडणी पररप ातील ररोध कमी कर यासाठी वापरतात.  

समायां्तर	जोडणी	उदाहरणे 
उदाहरण	1	: 15 W, 20 W व 10 W चे तीन ररोध समांतर जरोडणीत जरोडले आहेत तर पररप ातील पररणामी ररोध 
काढा. 
णदलेले	:  1= 15 W   2 = 20 W व 3 = 10 W

 

                                         

               = 
60
13  = 4.615 W

  पररप ातील पररणामी ररोध = 4.615 W
उदाहरण	 	: 5 W, 10 W आकण 30 W चे तीन ररोध समांतर जरोडणीत जरोडले असून तयांचया दरोन टरोकात 12 V 
कवभवांतर प्रययु  केले आहे . प्रतयेक ररोधातून वाहणारी कवद्युतधारा व पररप ातून वाहणारी एकण कवद्युतधारा काढा.
तसेच पररप ातील पररणामी ररोध काढा. 
णदलेले	:  1= 5 W   2 = 10 W व 3 = 30 W  V = 12 V

 I   
V

1
 = 

12
5

 = 2.4 

 I2 = 
V

2
 = 

12
10

 = 1.2 

 I3 = 
V

3
 = 

12
30

 = 0.4 

 I = I1 + I2 + I3   = 2.4 + 1.2 + 0.4  = 4.0 

                                   

 = 3 W   पररप ातील पररणामी ररोध = 3 W आकण 5 W, 10 W आकण 30 W चया ररोधातून वाहणारी 
कवद्युतधारा अनयुक्मे 2.4 , 1.2  आकण 0.4  आहे. तसेच एकण कवद्युतधारा = 4 

							
10
30

1
3

 
1

 = 
1

1

 +  
1

2

 +  
1

3

  

 
1

 = 
 1
15

 +  
 1
20

 +  
 1
10

  4 + 3 + 6
60

13
60

6 +3 + 1  
30

 
1

 
1

1

+  
1

2

+  
1

3

  
1
5

1
10

1
30

+ +
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रगु्ती	णवद्ु्त	जोडणी
 आपलया घरातील कवद्युतधारा ही मयु य कवद्युतवाहक तारेतून, जकमनीखालून तारां ारे ककंवा कवद्युत 
खांबावरील तारांमधून आणली जाते. तयापक  एक तार वीज्ु 	( ) तर दसरी तार ्त थ	( ) असते. 
सामानयपणे वीजययु  तार लाल रंगाचया ररोधी महणजेच कवसंवाहक आवरणाची असते, तर तट  तार का ा रंगाचया 
ररोधी आवरणाची असते. भारतात या दरोनही तारांमधील कवद्युत कवभवांतर साधारणत  220 V असते. या दरोनही तारा 
घरातील कवद्युत मीटरला मयु य कवतळतारे ारे   जरोडलेलया असतात. मयु य कळ ारे  
S c  या तारा घरातील सव्व वाहक तारांना जरोडलया जातात. आपलया घराम ये प्रतयेक खरोलीम ये वीज उपल ध 
हरोईल अ ा रीतीने वीजवाहक तारांची जरोडणी केलेली असते. प्रतयेक वतंत् पररप ाम ये वीजययु  आकण तट  
तारेचया दरमयान वेगवेगळी उपकरणे जरोडलेली असतात. प्रतयेक उपकरणाला समान कवभवांतर पयुरवले जाते आकण 
उपकरणे नेहमी समांतर जरोडणीने जरोडलेली असतात. या यकतरर  कतसरी तार भूसंपकन असून ती कपव ा  रंगाचया 
ररोधी आवरणाची असते. ती घराजवळ जकमनीत एका धातयुप ीला जरोडलेली असते. ही तार सयुरक्ेसाठी वापरलेली 
असते.
 

वीज	वापराच्ा	 ा ्ती्त	 ्ाव्ाची	काळजी	
1. घराचया कभंतीवर बसवायचे कवद्युत कळ व स केट लहान मयुलांचे हात परोहरोचणार नाहीत एव ा उंचीवर असावेत 

महणजे ते पीन वा ख ासार या व तू गम ये घालू कणार नाहीत. ग काढताना ग ध न खेचावे, 
वायर खेचू नये. 

2. कवद्युत उपकरणांची स ाई कर यापूव  तयाचे बटण बंद क न कवद्युतधारा खंकडत करावी आकण तयाचा ग 
स केटमधून बाहेर ठेवावा. 

3. कवद्युत उपकरण हाताळताना तयुमचे हात करोरडे असले पाकहजेत. तसेच अ ा वेळी रबरी तळ असलेली पादत्ाणे 
वाप नच कवद्युत उपकरणे हाताळावीत. रबर हे कवद्युतररोधक असलयामयुळे अ ी पादत्ाणे वापरलयास उपकरणे 
वापरणा या य ीचया रीरातून कवद्युतधारा जा याचा धरोका टाळता येतरो. 

4. कवद्युत ध ा बसणारी य ी त ीच तारेचया संपका्वत राकहली तर ताबडतरोब मयु य बटण बंद करा व जर मयु य 
बटण दर अंतरावर असेल ककंवा तयाची जागा तयुमहास माहीत नसेल तर य ालयास स केटमधून ग बाहेर 
काढा. हेही य नसेल तर लाकडी व तूचया साहा याने तया य ीला तारेपासून दर ढकला.  

णव्तळ्तार	 :	  कवद्युत उपकरणांचे नयुकसान न हरोऊ दे यासाठी कवतळतार 
वापरतात. ही तार कवक  वणांक असलेलया संकम ाची बनलेली असते व 
ती कवद्युत उपकरणांना एकसर जरोडणीत जरोडलेली असते. जर पररप ातून 
काही कारणाने ठराकवक मया्वदेबाहेर  कवद्युतधारा  जाऊ लागली, तर या 
तारेचे तापमान वाढून ती कवतळते. तयामयुळे कवद्युत पररप  खंकडत हरोवून 
कवद्युतप्रवाह ांबतरो व उपकरणांचे संरक्ण हरोते. ही तार परोसकलनसार या 
ररोधक पदा ा्वपासून बनवलेलया खरोबणीत बसवलेली असते. घरगयुती 
वापरासाठी 1 , 2 , 3 , 4 , 5  व 10  मया्वदा असलेलया कवतळतारा 
वापरतात. 

का ज	 ्ुज	

णसरणमक	 ्ुज
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1.	 रेजारील	णच ामध्े	 रामधील	णवद्ु्त	उपकरणे	
पररपथामध्े	जोडलेली	णदस्त	आहे्त,	त्ाव न	
खालील	प्र नायांची	उत्तरे	द्ा.	

	 .		 घरामधील कवद्युत उपकरणे करोणतया 
जरोडणीत जरोडली आहेत?

 आ.  सव्व उपकरणांतील कवभवांतर कसे असेल? 
 इ.  उपकरणांतून जाणारी कवद्युतधारा सारखीच 

असेल का? उततराचे सम ्वन करा.
 ई.  घरामधील कवद्युत पररप ाची जरोडणी या 

प तीने का केली जाते?
 उ.  या उपकरणांतील .V. बंद पडलयास 

संपूण्व कवद्युत पररप  खंकडत हरोईल का? 
उततराचे सम ्वन करा. 

व न	

ा 

सारखीच

ा

स

.		 णवद्ु्त	 पररपथा्त	 जोडल्ा	 जाणाऱ्ा	 कायांची	
णच हे	्त त्ा्त	 णदली	आहे्त.	्ती	आकृ्ती्त	्ो ्	
ण काणी	जोडन	पररपथ	पूण्श	करा.

4.	 	 खालील	 ्त त्ामध्े	 णवद्ु्तधारा	 (A	 मध्े)	 व	
णवभवायां्तर		(V	मध्े)	णदले	आहे.	

	 अ.	त तयाचया आधारे सरासरी ररोध काढा. 
 आ. कवद्युतधारा व कवभवांतर यांचया आलेखाचे  

     व प कसे असेल? आलेख काढू नये.
 इ. करोणता कनयम कस  हरोतरो? तरो प  करा. 

 वरील पररप ाचया साहा याने करोणता कनयम कस  
करता येईल?

.	 x 	 व ा	 लायां ीच्ा	 वाहकाचा	 रोध	 	 व	
त्ाच्ा	का ेदाचे	 े ळ	 	 सल्ास	त्ा	
वाहकाची	 रोधक्ता	 णक्ती	 सेल 	्तो	कोणत्ा	
कका्त	मोज्ता्त 	

.	 उमेरकडे	1 	W	व	 0	W	रोध	 सणारे	दोन	 ल 	
आहे्त.	 त्ाला	 ्ते	 ल 	 णवद्ु्त	 पररपथामध्े	
जोडा्चे	आहे्त.	 परयां्तु	 त्ाने	 ्ते	 ल 	 क,	 क	
से	 व्तयां 	जोडले	्तर	्ते	 ल 	जा्ता्त.	्तर

		 अ. तयाला बलब जरोडत असताना करोणतया प तीने 
जरोडावे लागतील?

 आ.  वरील प्र नाचया उततरानयुसार बलब 
जरोड याचया प तीचे गयुणधम्व सांगा. 

 इ. वरील प तीने बलब जरोडलयास पररप ाचा 
पररणामी ररोध ककती असेल?

V I
4 9
5 11.
6 1 .

.	 जो ा	लावा.	
	 	ग 	 	 	 ग
	 1. मयु  इले ट न  .V  
 2. कवद्युतधारा  .पररप ातील ररोध वाढवणे
 3. ररोधकता c. क्ीण बलाने ब
 4. एकसर जरोडणी  .V  I

वाध्ा्
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R1

R2

A R3

B

C F H

R4S2

S1

G

E

D

I

R1

R2

A R

B

C F H

R4S2

S1

G

E

D

I+ -

9.	 उदाहरणे	सोडवा.
 अ. 1m नायक्रोमचया तारेचा ररोध 6 W आहे. तारेची 

लांबी 70 cm  केलयास तारेचा ररोध ककती 
असेल?                      (उत्तर	: 4.2  W )

 आ. जर दरोन ररोध एकसर जरोडणीने जरोडले तर तयांचा 
पररणामी ररोध 80 W हरोतरो. जर तेच ररोध समांतर 
जरोडणीने जरोडले तर तयांचा पररणामी ररोध  20 
W हरोतरो. तर तया ररोधांचया ककंमती काढा.   
     (उत्तर:	40	W , 40	W ) 

 इ.  एका वाहक तारेतून 420 C इतका कवद्युत- 
प्रभार 5 कमकनटात वाहत असेल तर या तारेतून 
जाणारी कवद्युतधारा ककती असेल?

                                      (उत्तर	:	1.4	A	)
उपक्रम	:	
  घरातील कवद्युत जरोडणी तसेच इतर महतवाचया 

बाबी तारतंत्ीकडून काळजीपूव्वक जाणून घया व 
इतरांना सांगा. 

²²²

 x = 
1      1     1
x1      x2    x3

+ +

1

7.	 	 रोध	 R1 , R2 , R3	 आणण	 R4	 आकृ्तीमध्े	
दाखवल्ाप्रमाणे	जोडले	आहे्त.	S1 आणण	S2 ्ा	
दोन	 कळ	 दर्शव्ता्त	 ्तर	 खालील	 मुद्ायांच्ा	
आधारे	 रोधा्तून	 वाहणाऱ्ा	 णवद्ु्त	 धारेणवष्ी	
चचा्श	करा.	

 

 
 

 अ. कळ S1 व S2 दरोनही बंद केलया. 
 आ. दरोनही कळ उघड्ा ठेवलया. 
  इ.  S1 बंद केली व S2 उघडी ठेवली.

8. x1, x2, x3	 परीमाणाचे	 ्तीन	 रोध	 णवद्ु्त	
पररपथामध्े	 वेगवेगळ्ा	 पद्ध्तीने	 जोडल्ास	
आढळणाऱ्ा	 गुणधमाांची	 ्ादी	 खाली	 णदली		
आहे.	 ्ते	 कोणकोणत्ा	 जोडणी्त	 जोडले	 गेले	
आहे्त	्ते	णलहा.	(I	–	णवद्ु्तधारा,	V–	णवभवायां्तर,	
x	-	पररणामी	रोध).		

 अ. x1, x2, x3 मधून I एवढी कवद्युतधारा वाहते. 
 आ. x हा x1, x2, x3 पेक्ा मरोठा असतरो.
 इ.  x हा x1, x2, x3 पेक्ा लहान असतरो.
 ई. x1, x2, x3 यांचया दरमयानचे कवभवांतर V 

सारखेच आहे. 
 उ. x = x1+ x2+ x3

 
 ऊ.
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1. डालटनचा अणयुकस ांत काय आहे? 
2. संययुगे क ी बनतात?
3. मीठ, चयुनकळी, पाणी, चयुना, चयुनखडी यांची रेणयुसूत्े काय आहेत?

 मूल यांचया रासायकनक संयरोगाने संययुगे तयार हरोतात हे आपण मागील इयततेत पाकहले आहे. आपण हेही क कलरो 
क  डालटनचया अ णयुकस ांतामधील एक मह वाचे त व महणजे वेगवेग ा मूल यांचे अणू एकमेकां ी जरोडले जाऊन 
संययुगांचे रेणू तयार हरोतात. 

 रासायकनक बदल हरोताना पदा ाचे संघटन बदलते. ा संदभा्वतील मूलभूत प्रयरोग 18 या व 1  या तकामधील 
ा त् ांनी केले. हे करताना तयांनी वापरलेलया व तयार ालेलया पदा ाचे अचूक मरोजमाप केले व रासायकनक संयरोगाचे 

कनयम रोधून काढले. डालटनचा अणयुकस ांत व रासायकनक संयरोगाचे कनयम यांचया आधारे व ाकनकांनी  कवकवध संययुगांची 
रेणयुसूत्े कलकहली. आपण ये े, ात रेणयुसूत्ांचया आधारे रासायकनक संयरोगाचे कनयम पडताळून पाहणार आहरोत. 

कृ्ती	1
एका मरो ा ंकपात्ात 56 म क ल अम 

साइड घया व तयात 18 म पाणी टाका. 
काय हरोते  ते पहा.
तयार ालेलया पदा ा्वचे व तयुमान मरोजा.
काय साधमय्व कदसते? अनयुमान कलहा.

कृ्ती	
क ल अम रोराइडचे ावण ंकपात्ात घया व 
सरोकडअम सल ेटचे ावण परीक्ानळीत घया.
परीक्ानळीला दरोरा बांधून काळजीपूव्वक ती 

ंकपात्ात सरोडा.
रबरी बूच लावून ंकपात् हवाबंद करा.

ंकपात्ाचे तराजूचया सहा याने व तयुमान मरोजा. 
आता ंकपात् कतरके क न परीक्ानळीतील ावण 

ंकपात्ातील ावणात ता.
आता पयुनहा ंकपात्ाचे व तयुमान मरोजा. 

      तयुमहाला करोणते बदल आढळले? व तयुमानाम ये  
      काही बदल ाला का?

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

साणहत्	  ंकपात्, परीक्ान ा, तराजू इतयादी. 
रसा्ने	 :	 क ल अम रोराइड C C 2 , सरोकडअम सल ेट 2S 4 , क ल अम 

साइड C , पाणी 2   आकती 4.1 पहा

क न	पहा.

थोडे	आ वा.

Ø		रासा्णनक	सयां्ोगाचे	णन्म	 	 Ø		 णु	-	आकार,	व ्तुमान	,	सयां्ुजा
Ø			रेणुव ्तुमान	आणण	मोलची	सयांकलपना	 Ø		मूलक

4.	 ्ाचे	मोजमाप

रासा्णनक	सयां्ोगाचे	णन्म	( 	 	 	 )
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4.1		रासा्णनक	सयां्ोगाच्ा	णन्माची	पड्ता णी

्	 ््तेचा	णन्म	( 	 	 	 	 )
 वरील कतीम ये मूळ याचे व तयुमान व रासायकनक बदलाने तयार ालेलया याचे व तयुमान सारखेच भरते. 
1785 म ये आनतवान ल हाक ए   या च ा त् ाने सं रोधनातून असा कन क ्व काढला, क  
रासायकनक अकभकक्या हाेत असताना याचया व तयुमानात  वाढ ककंवा घट हरोत नाही.  रासायकनक अकभकक्येतील 
णभणक्र्ाकारकायांचे	(R ) एकण  व तयुमान व रासायकनक अकभकक्येतून कनमा्वण हरोणा या उतपाणद्तायांचे	( -
)	एकण व तयुमान हे सारखेच असते. यालाच	 ्	 ््तेचा	णन्म असे महणतात.

थर	प्रमाणाचा	णन्म	
( 	 	 	 )
 च ा त्  प्रू ट . .  यांनी 
सन 17 4 म ये र प्रमाणाचा कनयम मांडला, 

संययुगाचया कवकवध नमयुनयांमधील घटक मूल यांचे 
व तयुमानी प्रमाण नेहमी र असते.  उदा, 
पा यातील हायडरोजन व सजनचे व तयुमानी 
प्रमाण 1 8 असते  महणजेच 1 म हायडरोजन व 8 
म सजन यांचया रासायकनक संयरोगाने  म 

पाणी तयार हरोते. तयाचप्रमाणे करोणतयाही त्रोतापासून 
कमळालेलया काब्वन डाय साइड मधील काब्वन 
आकण सजनचे व तयुमानी प्रमाण 3 8 असते. 
महणजेच 44 म काब्वन डाय साइडम ये 12 म 
काब्वन व 32 म आ सजन असतात.

	 आनतवान	ल हाण 	(174 	्ते	1794
  हे च ा त्  हरोते. तयांना आधयुकनक रसायन ा त्ाचा 
जनक असे महणतात. रसायन ा त्ाप्रमाणेच जीव ा त् व 
अ ्व ा त् या क्ेत्ांम येही तयांनी भरीव कामकगरी केली.  
1. सजन व हायडरोजनचे नामकरण केले.
2. वलनात पदा ा्वचा सजन ी संयरोग हरोतरो  हे कस  

केले. 1772
3. रासायकनक प्रयरोगात अकभकक्याकारके व उतपाकदतांचे 

अचूकपणे व तयुमान मरोज याचया प तीचा प्र म वापर 
केला.

4. पाणी हे हायडरोजन व सजन यांचयापासून बनलेले 
आहे याचा रोध.

5. रासायकनक अकभकक्येत व तयुमान कायम राखले जाते या 
कनयमाचे पकहले लेखन.

6. संययुगांना प त ीरपणे नावे कदली उदा, सल यूररक 
आमल, क पर सल ेट इतयादी.

7. 178  म ये m    C m   
हा आधयुकनक रसायन ा त्ातील पकहला ं  कलकहला.

क लर म	 ोरा ड	
( 2)	चे	 ावण	

सोणड्म	सल 	
( 2S 4)	चे	 ावण	

	 ावणा्तील	 S 4	

चा	पायांढरा	 व ेप

ल हाणप्रू

पररच्	रा ायांचा	
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थर	प्रमाणाच्ा	णन्माची	पड्ताळणी
 अनेक संययुगे कवकवध प त नी बनवता येतात. उदा, क पर काब नेट, C C 3, चया कवघटनाने तसेच क पर 
नायटेट C  3 2  चया कवघटनाने क पर साइड, C  या संययुगाचे दरोन नमयुने कमळाले.या दरोनही नमयुनयांमधून 
प्रतयेक  8 म क पर साइड घेतले व तयाची वतंत्पणे हायडरोजन वायूबररोबर अकभकक्या केली असता दरोनह पासून 
प्रतयेक  6.4 म तांबे व 1.8 म  पाणी कमळाले, याव न र प्रमाणाचा कनयम कसा कस  हरोतरो ते पा .
 क पर साइडची हायडरोजनबररोबर अकभकक्या हरोऊन पाणी हे  संययुग व क पर हे मूल य असे दरोन ात पदा ्व 
तयार ाले. तयापक  पाणी 2  या संययुगात   व  ही मूल ये 1 8 चया व तयुमानी प्रमाणात असतात हे आधीच 

ात आह.े महणजेच  म पा यात 8 म सजन ह ेमलू य असते. महणून 1.8 म पा यात                      म 
सजन आहे. हा सजन 8 म क पर साइडमधून आला. याचा अ ्व क पर साइडचया दरोनही 

नमयुनयांमधील प्रतयेक  8 म रा म ये  6.4 म क पर व 1.6 म सजन आहे, आकण तयातील, C  व  चे 
व तयुमानी  प्रमाण 6.4 1.6  महणजेच 4 1 आहे. महणजेच पदा ा्वचया दरोन वेगवेग ा नमयुनयांमधील घटक मूल यांची 
व तयुमानी  प्रमाणे र असलयाचे प्रयरोगातून कदसले
 आता क पर साइडचया C  रेणयुसूत्ाव न घटक मूल यांचे अपेकक्त व तयुमानी प्रमाण काय आहे ते पा . 
तयासाठी मूल याची ात असलेली अणयुव तयुमाने वापरावी लागतील. C  व   यांची   अणयुव तयुमाने अनयुक्मे  63.5 
व 16 आहेत. महणजेच C  हया रेणूम ये  C  व   हया घटक  मूल यांचे व तयुमानी  प्रमाण  63.5 16  महणजेच 
3. 68 1 महणजेच अंदाजे 4 1 आहे . 
 प्रयरोगाने कमळालेले घटक मूल याचे व तयुमानी प्रमाण रेणयुसूत्ाव न काढलेलया अपेकक्त प्रमाणा ी जयुळले.     
महणजेच रप्रमाणाचया कनयमाची पडताळणी ाली. 

णू	(A )	 	आकार,	व ्तुमान,	सयां्ुजा	(S ,	 	 	V )

1. अणूला अंतग्वत संरचना असते. हे करोणतया प्रयरोगांव न लक्ात आले? के हा?
2. अणूचे दरोन भाग करोणते? ते क ाचे बनलेले असतात?

 आपण मागील इयततेत पाकहले आहे, क  अणूचया म यभागी क क असते व क काबाहेरील भागात क रणारे 
इले ट न हे ण प्रभाररत मूलकण असतात. क काम ये धनप्रभाररत प्ररोट न व प्रभाररकहत नयूट न हे मूलकण असतात.  
 अणूचा आकार हा तयाचया कत् येव न ठरतरो. वतंत् अणूम ये अणूची कत् या महणजे अणूचे क क व बा तम 

कक्ा यातील अंतर हरोय. अणूची कत् या ही ननरोमीटरम ये य  करतात.

णू	व	रेणूचे	 यांदाजे	आकार 
कत् या मीटरम ये उदाहरणे

10-10 हायडरोजनचा अणू
10-9 पा याचा रेणू
10-8 कहमरो लरोकबनचा रेणू

 1

109
m = 1 m

1m = 109 m.

9 x	1. 	 	1.

4. 		 रीडी मच्ा	 णूयांची	प्रण्तमा

थोडे	आ वा.
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	 अणू हे अकत य सू म असतात. 
इले ट न सू मद ्वक, लड आयन 
सू मद ्वक, ककनंग टनेकलंग 
सू मद ्वक अ ा अतयाधयुकनक 
साधनांम ये अणूची कव ाकलत 
प्रकतमा दाखव याची क्मता असते. 
आकती 4.2 मधील लड आयन 
सू मद ्वकाचया साहा याने कमळालेली 
अणूंची प्रकतमा पहा. 

 अणूचा आकार हा तयाचयाम ये असणा या इले ट न कक्ांचया 
सं येवर अवलंबून असतरो. कक्ांची सं या कजतक  जा त कततका आकार 
मरोठा. उदा.  चया अणूपेक्ा  चा अणू मरोठा आहे. जर दरोन अणूंची 
बा तम कक्ा तीच असेल, तर या अणूचया बा तम कक्ेत जा त 
इले ट न असतील तयाचे आकार या अणूचया बा तम कक्ेत कमी 
इले ट न आहेत अ ाचया  तयुलनेत लहान असतरो. उदा.  चया अणूपेक्ा 

 चा अणू लहान आहे. 

णूचे	व ्तुमान	( 	 	A )
 अणूचे व तूमान तयाचया क कात एकवटलेले असून ते तयातील प्ररोट न  व नयूट न  मयुळे असते. अणयुक काम ये 
असणा या प्ररोट न व नयूट नचया एककत्त सं येला णुव ्तुमानायांक	(A 	 	 ),	A महणतात. प्ररोट न  
व नयूट न यांना एककत्तपणे णुक ा्तील	मूलकण	( )	असे संबरोधतात.
 अणू हा अकत य सू म असतरो. मग तयाचे व तयुमान कसे ठरवायचे? हा प्र न ा त् ांनाही पडला हरोता. 1  या 

तकातील व ाकनकांना अणयुव तयुमान अचूकपणे मरोजणे य नसलयाने अणूचे सापेक् व तयुमान   ही संकलपना पयुढे आली.  
अणूचे सापेक् व तयुमान मरोज यासाठी एका संदभ्व अणूची गरज हरोती. हायडरोजनचा अणू सवा्वत हलका असलयाने सयु वातीचया 
काळात हायडरोजनची कनवड संदभ्व अणू महणून ाली. याचया क कात केवळ एक प्ररोट न आहे अ ा हायडरोजन अणूचे 
सापेक् व तयुमान एक 1  असे वीकार यात आले. तयामयुळे सापेक् अणयुव तयुमानाचे मूलय हे अणयुव तयुमानांइतक ेA,	 ाले.
 हायडरोजनचे सापेक् अणयुव तयुमान एक 1  मांडलयावर नायटरोजन अणूचे व तूमान ककती हे कसे ठरवायचे?
 नायटरोजनचया एका अणूचे व तयुमान हायडरोजनचया एका अणूचया च दा 14  पट असते महणून नायटरोजन अणूचे 
सापेक् व तूमान हे 14 आहे. यानयुसार कवकवध मूल यांची सापेक् अणयुव तयुमाने ठरवली गेली आहेत. या मापन ेणीत अनेक 
मूल यांची सापेक् अणयुव तयुमाने अपूणाक  आली. यामयुळे काळाचया घात इतर काही अणूंची संदभ्व अ णू महणून कनवड 

ाली. ेवटी 1 61 म ये काब्वन अणूची संदभ्व अणू महणून कनवड ाली या प तीत काब्वनचया एका अणूचे सापेक् 
व तयुमान 12 वीकारले गेले. काब्वन अणूचया तयुलनेत हायडरोजनचया एका अणूचे सापेक् व तयुमान 12       महणजेच 1 
असे ठरते. अणूंचया सापेक् व तयुमानांचया प ीवर एक प्ररोट न व एक नयूट न यांचे व तयुमान अंदाजे एक असे असते.

 काही मूल ये व तयांची सापेक् अणयुव तयुमाने खालील त तयात कदलेली आहेत, तर काही 
मूल यांची अणयुव तयुमाने तयुमही रोधा.

मूल ् णुव ्तुमान मूल ् णुव ्तुमान मूल ् णुव ्तुमान
हायडरोजन 1 सजन रस
हेकलअम 4 लययु ररन 19 सल र 32
कलक अम 7 कन न 20 रोररन 35.5
बेररकलअम 9 सरोकडअम अरग न

बरोर न 11 म ेक अम 24 परोटक अम
काब्वन 12 अ लययुकमकनअम क ल अम 40

नायटरोजन 14 कसलीक न 28

 1
12

रोध	 ्ा	
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मूल ्ायांच्ा	रासा्णनक	सयां ा	( 	 	 	 )

1. रसायन ा त्ात एखादे मूल य कसे द ्वकवतात?
2. तयुमहाला माकहत असलेलया काही  मूल यांचया सं ा कलहा.
3. नटीमनी, लरोह, सरोने, चांदी, पारा, क से, सरोकडअम यांचया सं ा कलहा.

 डालटनने मूल यांना सं ा दे यासाठी कवक  अ ा कचनहांचा वापर केला हरोता. जसे हायडरोजनसाठी  
तर तांबे या मूल यासाठी ©. आज आपण I A 	(I 	 	 	 	 	A 	 ) 
ने ठरकवलेलया सं ा वापरतरो. ही अकधकत नावे व सं ा असून जगभर वापरली जातात. स याची रासायकनक सं ा प ती ही 
बक ्वकलअसने रोधलेलया पद धतीवर आधाररत आहे. तयानयुसार मूल याची सं ा ही तयाचया नावातील पकहले अक्र ककंवा 
पकहले आकण दसरे  इतर कवक  अक्र अ ी असते. दरोन अक्रांपक  पकहले अक्र इं जी मरो ा कलपीत व दसरे अक्र 
लहान कलपीत कलकहतात. 

मूल ्ायांचे	आणण	सयां्ुगायांचे	रेणू	( 	 	 	 	 )
 काही मूल यांचया अणूंना वतंत् अ ततव असते, उदाहरणा ्व, हेकलअम, कन न महणजे ही मूल ये एक-अणू-
रेणू अव ेत असतात. काही वेळा, मूल याचया दरोन ककंवा अकधक अणूंचया संयरोगातून तया मूल याचे रेणू  तयार 
हरोतात. अ ी मूल ये ब -अणू-रेणू अव ेत असतात. उदाहरणा ्व, सजन, नायटरोजन ही मूल ये -अणू-रेणू 
अव ेत 2, N2 याप्रमाणे असतात. जे हा वेगवेग ा मूल यांचे अणू एकमेकां ी संयरोग पावतात, ते हा संययुगाचे रेणू 
तयार हरोतात. महणजेच मूल यांमधील रासायकनक आक ्वणामयुळे संययुगे तयार हरोतात. 

एक-अणू-रेणू व द कव-अणू-रेणू अव ेतील मूल यांची यादी तयार करा.

रेणुव ्तुमान	आणण	मोलची	सयांकलपना	( 	 	 	 	 )

रेणुव ्तुमान	
	 एखाद्ा पदा ा्वचे रेणयुव तयुमान महणजे तयाचया एका रेणयुमधील सव्व अणूंचया अणयुव तयुमानांची बेरीज हरोय. 
अणयुव तयुमानाप्रमाणेच रेणयुव तयुमानसयु ा डालटन  याच एककात य  करतात.

2  चे रेणयुव तयुमान कसे काढता येईल?

रेणू घटक मूल य अणयुव तयुमान रेणूतील अणूंची 
सं या

अणयुव तयुमान 
अणूंची सं या

घटकांचे व तयुमान

2 हायडरोजन 1 2 1 2 2
सजन 16 1 16 1 16

               	रेणुव ्तुमान	 	 क	 णुव ्तुमानायांची	 ेरीज

2  चे रेणयुव तयुमान  =   चे अणयुव तयुमान  2 +  चे अणयुव तयुमान 1
 

रेणयुव तयुमान 18

 आताचया काळात अणूचे व तयुमान प्रतयक् मरोज याचया अकधक अचूक प ती कवककसत ालेलया आहेत, तयामयुळे 
अणयुव तयुमानासाठी सापेक् व तयुमाना वजी क कृ्त	व ्तुमान	( 	 ) हे एकक  वीकारले आहे. या एककाला 
डालटन  असे महणतात. यासाठी  ही सं ा वापरतात. 1  = 1.66053 04 x 10-27 

्ादी	करा	व	चचा्श	करा.

सायांगा	पा 	
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 खाली काही मूल यांची अणयुव तयुमाने डालटनम ये कदली आहेत व काही संययुगांची रेणयुसूत्े कदले आहेत. तया संययुगांची 
रेणयुव तयुमाने काढा.
णुव ्तुमाने à 1 , 16 , 14 , C 12 ,  3 , S 32  C 40 , 23 , C 35.5 , 

24 , 27
रेणुसू े	à C , C 2, 3, 2 2, C 3, C 2 , , 2S 4, 3, 
मोल	( )

 मूल ये ककंवा संययुगे जे हा रासायकनक अकभकक्यांम ये भाग घेतात ते हा तयांचया अणू व रेणूंम ये अकभकक्या 
हरोत असते तयामयुळे तयांचया अणू-रेणूंची सं या माकहत असावी लागते. मात् रासायकनक अकभकक्या करताना अणू-रेणू 
मरोज यापेक्ा हाताळता येतील अ ा रा ी मरोजून घेणे सरोयीचे असते. यासाठी मरोल  ा संकलपनेचा उपयरोग हरोतरो.
 मरोल ही पदा ा्वची अ ी रा ी असते क  कजचे ममधील व तयुमान तया पदा ा्वचया रेणयुव तयुमानाचया डालटनमधील 
मूलयाएवढेच असते. जसे सजनचे रेणयुव तयुमान 32 आहे. 32 म सजन महणजे 1 मरोल सजन हरोय.
पा याचे रेणयुव तयुमान 18 आहे. तयामयुळे 18 म पाणी महणजे 1 मरोल पाणी हरोय.

1.  वजनका ावर तूरडाळ, मसूरडाळ, हरभराडाळ यांचया प्रतयेक  एका दा याचे व तयुमान मरोजा. काय अनयुभव आला?
2.   तूरडाळ, मसूरडाळ, हरभराडाळ यांचे प्रतयेक  10 म व तयुमान मरोजा व तयांतील दा यांची सं या मरोजा. ती सवाची 

सारखी आली का वेगवेगळी?
3.  कागदावर रेखाकचत् काढून रंगव यासाठी प्रतयेक रेघेवर क्माक्माने तूर, मसूर व हरभरा अ ा मरोजून घेऊन डाळी ठेवा

कचकटवा. संपूण्व कचत् पूण्व क न प्रतयेक डाळीचया दा यांची सं या ड नांम ये काढा व तयाव न तूरडाळ, मसूरडाळ 
व हरभराडाळ प्रतयेक  ककती म लागली ते काढा. 

4.  समान सं येची डाळ ची व तयुमाने व समान व तयुमानातील डाळ ची सं या याकव यी तयुमही करोणता कन क ्व काढाल?

 एक एकर जकमनीत पेरणी कर यासाठी ग , वारी व बाजरी यांचे कबयाणे ककती लागते? 
या व तयुमानांचा तयातील तया तया धानयाचया दा यांचया सं ये ी काही संबंध जरोडता येईल 
का?

1. वजनकाटा वाप न करोणतयाही पदा ाचया एका रेणूचे व तयुमान मरोजणे य आहे का?

	 सयां्ुगाचा	 1	 मोल	 हणजे	 सयां्ुगाच्ा	
रेणुव ्तुमाना वढे	मूल्	 सलेले	 ममधील	
व ्तुमान	 हो्.	 मोल	 ( )	 हे	 SI	 कक	
आहे.	 

2.  वेगवेग ा पदा ाचया समान व तयुमान असलेलया रा म ये  तया पदा ाचया रेणूंची सं या समान असेल का?
3.  वेगवेग ा पदा ाचे रेणू समान सं येने घयावयाचे असलयास तया तया पदा ाचया समान व तयुमानाचया रा ी घेऊन 

काम हरोईल का?

 पदा ा्वचया मरोलची सं या  = 
पदा ा्वचे ममधील व तयुमान
    पदा ा्वचे रेणयुव तयुमान

णवचार	करा.	

क न	पहा.

( )

जरा	डोक	चालवा.

सायांगा	पा 	
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4. 		 क	मोल	( हागडो	 यांक)

1. एखाद्ा पदा ा्वचया कदलेलया रा ीतील रेणूंची सं या तया पदा ा्वचया 
रेणयुव तयुमानावर ठरते.

2. वेगवेग ा पदा ाचया समान व तयुमानांचया रा मधील रेणूंची 
सं या वेगवेगळी असते.

3. वेगवेग ा पदा ाचया 1 मरोल रा ची ममधील व तयुमाने 
वेगवेगळी असतात.

1. 36 म पा याम ये पा याचे 
ककती रेणू असतील?

2. 4  म 2S 4  म ये 2S 4   

चे ककती रेणू असतात?

जरा	डोक	चालवा.
हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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44
C 2 ममधील व तयुमान
C 2  चे रेणयुव तयुमान

C 2 मधील मरोलची सं या  =          =  

हागडो	 यांक	(A 	 )
  करोणतयाही पदा ा्वचया एक मरोल रा ीमधील रेणूंची सं या कन चत असते. इटालीअन ा त्  अ हागडरो 
याने यासंदभा्वत खूप मूलभूत सं रोधन केले. महणून या सं येला हाेगडरो अंक  असे महणतात व तरो  या सं ेने 
द ्वकवतात. पयुढे व ाकनकांनी प्रयरोगांनी दाखवून कदले क   हरोगडरो अंकाचे मूलय 6.022 x 1023 इतके आहे. 
करोणतयाही पदा ा्वचा एक मरोल महणजे 6.022 x 10 23 रेणू. जसे 1 ड न महणजे 12, एक तक महणजे 100, एक 

रोस महणजे 144 तसेच 1 मरोल महणजे 6.022 x 1023. उदाहरणा ्व 1 मरोल पाणी महणजेच 18 म पाणी घेतले तर 
तयात पा याचे 6.022 x 10 23 इतके रेणू  असतात. 
	 म	 2	मध्े	णक्ती	रेणू	 स्ता्त 	

री्त 		C 2 चे रेणयुव तयुमान 44 अाहे.

  

. ं. = 1.5 मरोल m

. ं. 1 मरोल C 2 म ये 6.022 x 1023  रेणू असतात.

. ं. 1.5 मरोल C 2 म ये 1.5 x 6.022x1023  रेणू  = .033 x 1023  रेणू  असतात.

1	ड न	कळी
हणजे	1 	कळी

144	 व ा	 ाल्ा	 क 	 1	
ोस		व ा	 ह ले	जा्ते.

1	मोल	पाणी	 	 .0 	x	1023	रेणू

1	मोल	मी 	 	 .0 	x	1023	रेणू

. 	 	
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सयां्ुजा		(V )

णव ान	कपी
 धन प्रभाररत आयनांना क ा्न धन आयन  महणतात 
तर ण प्रभाररत आयनांना ना्न ण  आयन  महणतात. 
उदा. C 2 म ये ++, C - याप्रमाणे धन व ण आयन 
असतात.
 मूल यांचया बा तम कक्ेत असणा या इले ट नसना 
संययुजा इले ट न महणतात.

1. 2, C , 2  व C  ा रेणयुसूत्ांव न , C , , आकण   ा मूल यांचया 
संययुजा ठरवा.
2. C , C 2 ा संययुगांम ये करोणतया प्रकारचा रासायकनक बंध आहे?

 मूल याचया संयरोग पाव याचया क्मतेला संययुजा असे महणतात. मूल यांची संययुजा ही कवक  अंकाने द ्वकवतात. 
हा अंक महणजे तया मूल याचया एका अणूने इतर अणूंबररोबर केलेलया रासायकनक बंधांची सं या हरोय. 18 या व 1  
या तकांम ये मूल यांचया संययुजा समज यासाठी रासायकनक संयरोगाचया कनयमांचा उपयरोग करत. 20 या तकात 

मूल याचया संययुजेचा तयाचया इले ट न सं पणा ी असलेला संबंध लक्ात आला.  

 अ ा प्रकारे सरोकडअम अणूची क्मता एक 
इले टान दे याची तर रोररन अणूची क्मता एक 
इले टान घे याची आहे. महणजेच सरोकडअम व 

रोररन दरोनही मूल यांची संययुजा 1 आहे. 

 आ्णनक	 यांध	 णनमा्शण	 हो्ताना	 मूल ्ायांचा	
णू	 णज्तक	 ले न	दे्तो	 णकवा	 े्तो	्ती	सयां ्ा	
हणजे	त्ा	मूल ्ाची	सयां्ुजा	हो्.	

  C 2 व  C    ही संययुगे मूल यांपासून क ी तयार हरोतील? 

 कदलया ककंवा 
घेतलया जाणा या 
इले ट नसची सं या 
नेहमी पूणाक सं या 
असते महणून संययुजा 
नेहमी पूणाकातच 
असते.

-1 -

+1 -
  सरोकडअम अणू  इले ट न सं पण 2,8,1                                  सरोकडअम आयन +  2,8
  रोररन अणू C  इले ट न सं पण 2,8,7                                     रोराइड आयन C -  2,8,8

+ + C -                      C  सरोकडअम रोराइड  

का््श	 सयां थायांचे	 :	 	 रा ीय रासायकनक प्रयरोग ाळा, पयुणे ( 	 	
) रसायन ा त्ाचया कवकवध ाखाम ये सं रोधन करणे, उद्रोगास मदत 

करणे व दे ाचया नसकग्वक साधनसंपततीचा ायदे ीर वापर हरो याचया ीने नवीन 
तंत् ानाचा कवकास करणे या उ े ाने CSI  चा घटक असलेलया या प्रयरोग ाळेची 

ापना 1 50 साली ाली. जवतंत् ान, ननरोतंत् ान, कटकलकसस, धे , उपकरणे, 
क ी रसायने, वन पती ऊत चे संवध्वन व ब वाररक कव ान m  Sc c  रा 
कवकवध उप ाखांम ये सं रोधन या प्रयरोग ाळे ारे हरोते.  

 सरोकडअमचा अणू एक इले टान रोररनचया अणूला देतरो व सरोकडअमचा धन आयन तयार हरोेतरो महणून सरोकडअमची 
संययुजा 1 आहे. रोररनचा अणू एक इले टान घेतरो व रोररनचा ण आयन लरोराइड  तयार हरोतरो महणून रोररनची 
संययुजा 1 आहे. आयनांवरील प्रतयेक  एक अ ा कव  प्रभारांमधील आक ्वणामयुळे + व C - म ये एक रासायकनक 
बंध कनमा्वण हरोऊन C  तयार हरोेते.

थोडे	आ वा.

जरा	डोक	चालवा.
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खालील	्त ा	पूण्श	करा.
मूल ् णु यांक ले न	

सयां पण
सयां्ुजा	
ले न

सयां्ुजा

हायडरोजन 1 1 1 1
हेकलअम 2 2 2 0
कलक अम 2,1
बेररकलअम 4 2

बरोर न 5 2,3
काब्वन 2,4 4

नायटरोजन 7 3
सजन 2,6 6

लययु ररन 9 7
कन न 10

सरोकडअम 2,8,1 1 1
म ेक अम 12 2
लययुकमकनअम 13 2,8,3
कसकलक न 14 4

पररव्त 	सयां्ुजा		
	 वेगवेग ा परर तीत काही 
मूल यांचे अणू वेगवेग ा सं येने 
इले ट न देतात ककंवा घेतात. अ ावेळी ती 
मूल ये ते एकापेक्ा जा त संययुजा 
दाखवतात. 

पररव्त 	सयां्ुजा	दाखवणारी	काही	मूल ्े
मूल ् सयां ा सयां्ुजा आ्न नामकरण

तांबे C 1 व 2 C +

C 2+

यूप्रस
यूकप्रक

पारा 1 व 2 +

2+

म यू्वरस
म यू्वररक

लरोह 2 व 3 2+

3+

ेरस
ेररक

1. पररवत  संययुजा असणारी  
आणखी काही मूल ये रोधा.
2. वरीलप्रमाणे पररवत  संययुजा 
असणा या मूल यांची संययुगे 

रोधा.

मूलक	(R )

आ लारी क ा्न ना्न आ ल क ा्न ना्न
C

C 2 3

खालील त तयातील संययुगांपासून कमळणारे कटायन व अ नायन कलहा 

लरोह आयन्व  2 व 3 अ ी पररवत  
संययुजा द ्ववतरो. तयामयुळे रोररन 
बररोबर C 2 व C 3 अ ी दरोन 
संययुगे तयार हरोतात. 

्त ा	पूण्श	करा

रोध	 ्ा	

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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 आयकनक बंध असणा या संययुगांचे दरोन घटक  असतात ते महणजे कटायन धनप्रभाररत आयन  व अनायन 
णप्रभाररत आयन . हे घटक वतंत्पणे रासायकनक अकभकक्यांम ये भाग घेतात,तयामयुळे तयांना मूलके असे महणतात. 

कटायन पी मूलकांची जरोडी हायड साईड हया अनायन पी मूलकासरोबत ाली क , कवकवध आमलारी तयार हरोतात, 
जसे , . तयामयुळे कटायनांना आमलाररधम  मूलके असेही महणतात. कवकवध आमलार मधील रक या 
मूलकामयुळे प ट हरोतरो. या उलट अनायन पी मूलकांची जरोडी हायडरोजन आयन हया कटायन पी मूलकाबररोबर ाली 
क  कवकवध आमले तयार हरोतात,जसे C , . तयामयुळे अनायनांना आमलधम  मूलके असेही महणतात. कवकवध  
आमलांचया संघटनांतील रक हा तयांचयातील आमलधम  मूलकांमयुळे प ट हरोतरो.

 पयुढील मूलकांपक  आमलाररधम  मूलके व आमलधम  मूलके करोणती ?
+, C 2+, C -, I-, S 4

2-, 3+, C 2+, 3
-, S2-, 4

+, K+, 4
-, +

 सामानयत  आमलाररधम  मूलके धातूंचया अणूंपासून इले ट न काढलयावर बनतात. जसे  + , C 2+ परंतयु याला 
काही अपवाद आहेत, जसे 4

+ तसेच, आमलधम  मूलके सामानयत  अधातूंचया अणूंम ये इले ट न कमळवून बनतात  
जसे C -, S2-  परंतयु याला काही अपवाद आहेत जसे 4

-

     पयुढील मूलकांचे दरोन गटात वग करण करा. हे करताना वर उपयरोगात आणलेलया   
तयांचयावरील कवदययुतप्रभाराचया कचनहांपेक्ा वेगळा कनक  वापरा. 

+, 2+, C -, S 4
2-, 2+, C 3

-, 4
+, -, 3

-

 एकच अणू असलेली मूलके महणजे साधी मूलके हरोत, जसे  +, C +, C -

 जे हा एखादे मूलक महणजे प्रभाररत असा अणूंचा गट असतरो ते हा तयाला संययु त मूलक महणतात, जसे  S 4
2-, 

4
+ . मूलकांवरील प्रभाराचे जे मूलय असते तीच तयांची संययुजा असते.

सयां्ुगाची	रासा्णनक	सू े	-	 क	पुनरावलोकन
 आयकनक बंधाने तयार ालेलया संययुगांचे वक  महणजे तयांचया रेणूचे दरोन भाग असतात व ते महणजे कटायन व 
अनायन महणजेच आमलाररधम  मूलक व आमलधम  मूलक. हे दरोन भाग कव  प्रभाररत असतात.तयाचयातील आक ्वण 
बल महणजेच आयकनक बंध हरोय. आयकनक संययुगाचया नावात दरोन द असतात. पकहला द कटायनाचे नाव असते 
तर, दसरा द अनायनचे नाव असते. जसे सरोकडअम लरोराइड अ ा संययुगाचे रासायकनक सूत् कलकहताना कटायनाची सं ा 
डा या बाजूला तर तयाला जरोडूनच उज या बाजूला अनायनांची सं ा कलकहतात.  
 रेणयुसूत् कलकहताना आयनांवरील प्रभार दाखवत नाहीत मात् तया तया आयनांची सं या सं ेचया उज या बाजूला 
पाया ी कलकहतात. संययु  मूलकाची सं या 2 ककंवा जा त असलयास मूलकाची सं ा कंसात कल न सं या कंसाबाहेर 
उजवीकडे पाया ी कलकहतात. संययुजांचया कतरकस गयुणाकार प तीने ही सं या  कमळवणे सरोपे जाते. उदा., सरोकडअम  
सल ेट या संययुगाचे रासायकनक सूत् कलकह याचया  पाय या पयुढील पानावर आहेत.

जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची
 याचे मरोजमाप व इतर माकहती अ यास यासाठी 

ेजारी कदलेलया संकेत ळांची मदत घया. 
 मूल यांचे अणयुव तयुमान, इले ट न सं पण व संययुजा 
संदभा्वत प्रेड ीट तयार करा. 

 . c.c m .
 . m cc m .c m 
 . c. . c m  

जरा	डोक	चालवा.

सायांगा	पा 	

सयांक्त थळे
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आ्न मूलक
               आ लाररधम 	मूलक     आ लधम 	मूलक
   + हायडरोजन 3+ अलययुकमकनअम    - हायडाइड  4

-    परमगनेट 
  + सरोकडअम  C 3+ क्रोकमअम    - यु राइड  C 3

-    लरोरेट
  K+ परोटक अम 3+ ेररक    C - लरोराइड  3

-    रोमेट 
 + कसल हर   3+ गरोलड    - रोमाइड              I 3

-     आयरोडेट
 + म ययु्वरस  S 4+ टकनक     I- आयरोडाइड  C 3

2-     काब नेट
 C + यूप्रस  4

+ अमरोकनअम   2- साइड  S 4
2-  सल ेट 

 C 2+ यूकप्रक क पर      S2- सल ाइड  S 3
2-    सल ाइट 

 2+ म नेक अम      3- नायटाइड            C 4
2-   क्रोमेट

 C 2+ क ल अम                C 2 7
2-   डायक्रोमेट

 2+ कनकेल      - हायड साईड      
4

3-    ेट 
 C 2+ करोबालट     3

- नायटेट 
 2+ म ययुररक     2

- नायटाइट
 2+  मगेनीज     C 3

- बायकाब नेट
 2+ ेरस आयन्व II     S 4

-  बायसल ेट  
 S 2+ टनस      S 3

- बायसल ाइट    
 2+ लकटनम

पा्री	1	:	मूलकांचया सं ा कलकहणे आमलाररधम  मूलक डा या बाजूला.
   S 4

पा्री	 	: तया तया मूलकाचया खाली तयाची संययुजा कलकहणे.
   S 4

1   2
पा्री	 	: मूलकाची सं या कमळव यासाठी बाणाने द ्ववलयाप्रमाणे कतरकस गयुणाकार करणे. 

   S 4

1   2
पा्री	4	: संययुगाचे रासायकनक सूत् कलकहणे. 
 2S 4
 कवकवध संययुगांची रासायकनक रेणूसयुत्े कलकह यासाठी तयातील मूलकाचया संययुजा माहीत असणे आव यक 
आहे. खालील त तयात नेहमी लागणा या मूलकांची नावे, तयांचया प्रभारासकहत सं ा कदलया आहेत.

पु ्तक	मा े	णम .	
  C m ,  c   C m , कव ान आकण तंत् ान करो .	



7

 आयन मूलके या त तयाचा व कतरकस गयुणाकार प तीचा उपयरोग क न 
खालील संययुगांची रासायकनक सूत्े तयार करा.

1.		 उदाहरणे	णलहा.
 अ.  धन आयन
 आ. आमलाररधम  मूलके
 इ. संययु  मूलके
 इ.  पररवत  संययुजा असलेले धातू
 उ. द कव-संययुजी आमलधम  मूलके
 ऊ. कत्-संययुजी आमलाररधम  मूलके
.	 खालील	 मूल ्े	 व	 त्ायांच्ापासून	 णमळणाऱ्ा	

मूलकायांच्ा	सयां ा	णल न	मूलकायांवरील	प्रभार	दर्शवा.
 पारा, परोटक यम, नायटरोजन, तांबे, काब्वन, सल र, 
        रोररन, सजन
.		 खालील	 सयां्ुगायांची	 रासा्णनक	 सू े	 ्त्ार	

कर ्ाच्ा	पा्ऱ्ा	णलहा.
 सरोकडअम सल ेट, परोटक यम नायटेट, ेररक 

ेट, क ल अम साइड, लययुकमकनअम 
हायडा साइड

4.		 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	 प ीकरणासह	णलहा.
 अ.  सरोकडअम हे मूल य एकसंययुजी कसे आहे?
 आ.  हा दकवसंययुजी धातू आहे. सल ेट आकण 

ेट मूलकांबररोबर तयाने तयार केलेलया 
संययुगांची रासायकनक सूत्े रोध यातील 
पाय या कलहा.

 इ. अणयुव तयुमानासाठी संदभ्व अणूची आव यकता 
प  करा. दरोन संदभ्वअणूंची माकहती द्ा.

 ई. अणूचे एक कत व तयुमान  महणजे काय? 
 उ. पदा ा्वचा मरोल महणजे काय ते उदाहरणासकहत 

प  करा.
.		 खालील	सयां्ुगायांची	नावे	णलहा	व	रेणुव ्तुमाने	काढा.

  2S 4, K2C 3, C 2, C 2, 
, 4, C 3 

.		 दोन	 वेगवेगळ्ा	 मागाांनी	 चुनकळीचे	 म 	आणण	
न 	 हे	 दोन	 नमुने	 णमळाले.	 त्ायांच्ा	 सयां नाचे	
्तपरील	पुढीलप्रमाणे	

 नमयुना म   व तयुमान 7 म 
  घटक सजनचे व तयुमान  2 म
  घटक क ल यमचे व तयुमान  5 म
 नमयुना न   व तयुमान 1.4 म 
  घटक सजनचे व तयुमान  0.4 म
  घटक क ल यमचे व तयुमान  1 म
 ्ाव न	रासा्णनक	सयां्ोगाचा	कोण्ता	णन्म	

णसद्ध	हो्तो	्ते	 प 	करा.
7.		 खालील	 रार मधील	 त्ा	 त्ा	 पदाथा्शच्ा	 रेणूयांची	

सयां ्ा	काढा.
 32 म सजन, 0 म पाणी , 8.8 म 

काब्वन डाय साइड,  7.1 म रोररन
.		 खालील	 पदाथाांचे	 0. 	 मोल	 हवे	 सल्ास	

त्ायांच्ा	णक्ती	 म	रारी	 ्ा ्ा	लाग्तील
  सरोकडअम रोराईड, म ेक अम साईड, 

क ल अम काब नेट
उपक्रम	:	
  पयु ,े लहान चयुबंक चकतया व रलडाईट याचंा 

वापर क न कवकवध मलूकांचया प्रकतकती बनवा 
व तयाचंयापासनू कवकवध सयंयुगांच ेरणे ूबनवा.

 क ल अम काब नेट, सरोकडअम बायकाब नेट, कसल हर रोराइड, म ेक अम साइड, क ल अम हायड साइड, 
अमरोकनअम ेट, यूप्रस रोमाइड, क पर सल ेट,  परोटक अम नायटेट, सरोकडअम डायक्रोमेट.

²²²

जरा	डोक	चालवा.

वाध्ा्



 कलंबू, कचंच, खा याचा सरोडा, ताक, हनेगर, संत्े, दध, टरोमटरो, कमलक  
म ेक या, पाणी, तयुरटी या पदा ाचे कलटमसचया साहा याने तीन गटांम ये वग करण कसे 
करतात?

 काही संययुगांचया रेणूम ये + हे आमलाररधम  मूलक असलयाचे कदसते. ही सव्व आमले आहेत. काही संययुगांचया 
रेणूम ये - चे हे आमलधम  मूलक असलयाचे कदसते. ही सव्व संययुगे आमलारी आहेत. यांचे आमलाररधम  मूलक + 

पेक्ा वेगळे असून आमलधम  मूलक  -  पेक्ा वेगळे आहे अ ी आयकनक संययुगे महणजे ार	(S ) हरोत.

 मागील इयततेत आपण पाकहले क  खाद्पदा ामधील काही आंबट चवीचे असतात तर इतर काही तयुरट चवीचे व 
प ा्वला बयुळबयुळीत असतात. या पदा ाचा व ाकनक अ यास केला असता असे कदसते क  तयांचयात अनयुक्मे आमलधम  

व आमलाररधम  घटक असतात. मागील इयततेत आपण कलटमस सार या द ्वकाचया आधारे आमल व आमलारी 
ळख याची सरोपी व सयुरकक्त प त अ यासली आहे. 

 कलटमस  पेपरचया आधारे आमल व आमलारी कसे  ळखले जातात?
 आपण आमल व  आमलारी यांचयाकव यी अकधक माकहती जाणून घेणार आहरोत. तयासाठी संययुगांचे रेणू क ाचे 
बनतात याचे आपण पयुनरावलरोकन क .

पुढील	्त त्ा्त	 	भागा्तील	रकाने	पूण्श	करा.
आ

सयां्ुगाचे	नाव रेणुसू आ लाररधम 	मूलक आ लधम 	मूलक सयां्ुगाचा	प्रकार
हायडरो रोररक आमल C + C - आमल

3

2S 4

3 3

C 2

4

C
C 3 2

K2S 4

C C 2

4 2S 4

थोडे	आ वा.

Ø		 ऱहेणन सचा	आ ल	व	आ लारी	णसद्धायां्त	 Ø		आ ल	व	आ लारीची	सयांह्ती
Ø			 ावणाचा	सामू	 Ø		आ ल	व	आ लारीचा	सामू		Ø		 ार

.	आ ल,	आ लारी	व	 ार
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 आ्ता	मागील	्त त्ाचा	 आ 	हा	भाग	पूण्श	करा.	तयाव न प  हरोते क  आयकनक संययुगांचे तीन प्रकार असतात व 
ते महणजे आमल, आमलारी व क्ार.
आ्णनक	सयां्ुगे	 	 क	पुनरावलोकन
 आयकनक संययुगाचया रेणूचे दरोन घटक असतात व ते महणजे कटायन धन आयन  आमलाररधम  मूलक  व नायन 

ण आयन आमलधम  मूलक . या आयनांवर कव  कवद्युतप्रभार असलयाने तयांचयाम ये आक ्वण बल काय्वरत 
असते व ालाच आयकनक बंध महणतात. हे आपण मागील इयततेत पाकहले आहे. कटायनवरील एक धनप्रभार व 

नायनवरील एक णप्रभार यांचयातील आक ्वण बल महणजे एक आयकनक बंध हरोय. 

.1	 		सयां्ुगाची	णनणम्श्ती	 	 ले न	सयां पण

 कतक कवद्युतचा अ यास करताना आपण 
पाकहले आहे क  कनसग्वत  करोणतयाही व तूची 
प्रवतती कवद्युतप्रभाररत तीकडून उदासीन 

तीकडे जा याची असते. असे असूनही 
कवद्युत ा संतयुकलत महणजे उदासीन अ ा 
अणूपासून प्रभाररत असे आयन क ामयुळे तयार 
हरोतात? अणूंचया इले ट न सं पणाव न याचे 
प ीकरण कमळते. तयासाठी सरोकडअम व 

रोररनचया अणूंपासून + व C - हे आयन व 
तयामयुळे C  हा क्ार कसा तयार हरोतरो ते आकती 
5.1 म ये दाखवले आहे.  
 सरोकडअम व रोररन या अणूंम ये बा तम 
कवच हे पूण्व अ क नाही. मात् + व C - ा 
दरोनही आयनांम ये बा तम कवच हे पूण्व अ क 
आहे. 

 पूण्व अ क असलेले इले ट न सं पण हे या्वची ती द ्ववते आकण पयुढे जाऊन + व C - ा कव  
प्रभाररत आयनांम ये अायकनक बंध तयार ालयामयुळे C  हे अकत य य्व असलेले अायकनक संययुग तयार हरोते.

आ्णनक	सयां्ुगायांचे	णवचरण

आ्णनक	 यांधाने	्ु 	

-

	

	

- -

-

	

पयुढील प्रमाणे पदा ्व कमसळलयास हरोणा या कम णांना काय महणतात?
1. पाणी व मीठ 2. पाणी व साखर
3. पाणी व तेल 4. पाणी व लाकडाचा भयुसा

 जे हा आयकनक संययुग पा यात कवरघळते ते हा तयाचे जलीय ावण तयार हरोते. ाययु पात असलेलया आयकनक 
संययुगात कव प्रभाररत आयन एकमेकांना लागून असतात. जे हा एखादे आयकनक संययुग पा यात कवरघळायला सयु वात 
हरोते ते हा पा याचे रेणू संययुगाचया आयनांचया म ये घयुसतात व तयांना एकमेकांपासून वेगळे करतात, महणजेच जलीय ावण 
हरोताना आयकनक संययुगाचे कवचरण हरोते. (पहा	आकृ्ती	 . )	

( , ,1)

( , ,7) ( , , )

( , )

जाणारा	1	 ले न

्ेणारा	1	 ले न

थोडे	आ वा.
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 ावणाम ये कवलग ालेलया प्रतयेक आयनाला सव्व बाजूंनी पा याचया रेणूंनी घेरलेले असते. ही ती द ्वव यासाठी 
प्रतयेक आयनाचया सं ेचया उजवीकडे   महणजेच जलीय  असे कलकहतात.

C                         +  +  C -   पाणी
कवचरण  

2S 4 l                           
+   +  S 4

-     पाणी
कवचरण  

S 4
-                        +  +  S 4

2-कवचरण
 

1. 3, 2 , C  या संययुगांची नावे काय आहेत?
2. वरील संययुगे पा यात कमसळली असता ती पा याबररोबर संयरोग पावतात तयामयुळे  
करोणते आयन तयार हरोतात ते द ्ववणारी खालील सारणी पूण्व करा. 

              3  +  2  l

              2    + ..........                            2 +  +..............

              C   + 2  l                                 ........... + .............

4
+  + - 

3. वरील संययुगांचे वग करण आमल, आमलारी, क्ार यापक  करोणतया प्रकारात कराल?

ऱहेणन सचा	आ ल	व	आ लारी	णसद्धायां्त	(A 	 	 	A 	 	 )
 इ.स. 1887 म ये वीकड  व ाकनक अर हेकनअस याने आमल व आमलारी कस ांत मांडला. या कस ांतात  आमल 
व  आमलारीचया या या केलया आहेत. व तया पयुढीलप्रमाणे आहेत.
आ ल	  आमल महणजे असा पदा ्व क  जरो पा यात कवरघळला असता तयाचया ावणात + हायडरोजन आयन  हे 
एकमेव कटायन तयार हरोतात. उदा. C , 2S 4, 2C 3. 

. 	णम ाचे	जली्	 ावणा्तील	णवचरण

	पा ्ा्त	णवर ळ ्ापूव
	 था्ु प	मी

C                            +  + C -  पाणी
कवचरण  

णम ाचे	जली्	 ावण

पाणीसोडी म	 ोरा ड

जरा	डोक	चालवा.
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आ लारी	 	आमलारी महणजे असा पदा ्व क  जरो पा यात कवरघळला असता तयाचया ावणात - हायड साइड 
आयन  हे एकमेव अ नायन तयार हरोतात. उदा., , C 2.   

                             +  + -  पाणी
कवचरण   

  C 2                             C 2+  + 2 -  पाणी
कवचरण  

आ ल	व	आ लार चे	वग करण	( 	 	A 	 	 )
1.	्ती 	व		स ्	आ ल,	आ लारी	आणण	 लक		(S 	 	 	A ,	 	 	A 	)
  आमल व  आमलार चया जलीय ावणांम ये तयांचे कवचरण ककती प्रमाणात हरोते तयानयुसार  तयांचे वग करण ती  व 
स मय या दरोन प्रकारांत करतात. 
्ती 	आ ल	(S 	A )	:	ती  आमल पा यात कवरघळले असता तयाच	ेकवचरण जवळजवळ पूण्व हरोते व तयाचया 
जलीय ावणात + व संबंकधत आमलाचे आमलधम  मूलक हे आयनच प्रामयु याने असतात.
उदाहरणा ्व C , , 3 , 2S 4. 
स ्	आ ल	( 	A )	:		स मय आमल पा यात कवरघळले असता तयाच	ेकवचरण पूण्व हरोत नाही व तयाचया जलीय 
ावणात रोड्ा प्रमाणात + व संबंकधत आमलाचे आमलधम  मूलक या आयनांचया बररोबरच कवचरण न ालेले आमलाचे 

रेणू मरो ा प्रमाणात असतात. उदाहरणा ्व, C 3C , C 2 
्ती 	आ लारी		(S 	 )	:		ती  आमलारी पा यात कवरघळले असता तयांचे कवचरण जवळजवळ पूण्व हरोते व 
तयाचया जलीय ावणात -  व संबंकधत आमलार चे आमलारीधम  मूलक हे आयनच  प्रामयु याने असतात. उदाहरणा ्व 

, , C 2, 2 .
स ्	आ लारी	( 	 )	: स मय आमलारी पा यात कवरघळले असता तयाचे कवचरण पूण्व हरोत नाही व तया जलीय 
ावणात कमी प्रमाणातील - व संबंकधत आमलाररधम  मूलकाबररोबरच कवचरण न ालेेले आमलारीचे रेणू मरो ा 

प्रमाणात असतात. उदाहरणा ्व 3.
लक	(A )	: जे आमलारी पा यात मरो ा प्रमाणात कव ा य असतात तयांना अलक महणतात. उदाहरणा ्व , 

, 3 यापक   व  हे ती  आमलारी आहेत तर 3 हा स मय आमलारी आहे. 
.	आ लाररधम्श्ता	व	आ लधम्श्ता	( 	 	A )	
	 पुढील	्त ा	पूण्श	करा

आमल  एका रेणूपासून कमळू कणा या + ची सं या

C 3 2S 4 2C 3 3 3 3 4 C 3C

आमलारी  एका रेणूपासून कमळू कणा या - ची सं या

C 2 2  3 3 4

 आमल व आमलार चे वग करण तयांचया अनयुक्मे आमलाररधम्वता व आमलधम्वता यांचया आधारे सयु ा करतात.
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आ लाची	आ लाररधम्श्ता	  आमलाचया एका रेणूपासून कवचरणाने कजतके + आयन कमळू कतात ती सं या महणजे तया 
आमलाची आमलाररधम्वता हरोय.
आ लार ची	आ लधम्श्ता	 	आमलारीचया एका रेणूपासून कवचरणाने कजतके - आयन कमळू कतात ती सं या महणजे 
आमलारीची आमलधम्वता हरोय.

1. प  क्.61 वरील त तयाव न एक आमलाररधम , आमलाररधम  व 
कत्आमलाररधम  आमलांची उदाहरणे द्ा.
2. प  क्. 61 वरील त तयाव न आमलार चे तीन प्रकार करोणते ते सांगून तयांची 
उदाहरणे द्ा. 

आ ल	व	आ लार ची	सयांह्ती		( 	 	A 	 	 )

 एका कलंबाचे दरोन समान भाग क न एकेका भागाचा रस काचेचया 
एकेका चंचयुपात्ाम ये घया. एका चंचयुपात्ाम ये अ  कप याचे पाणी 10 
कमली ता व दस याम ये ब  20 कमली ता. दरोनही चंचयुपात्ामधील 
ावणे ढवळून तयांची चव घया. 

दरोन चंचयुपात्ामधील ावणांचया चव म ये रक आहे का? करोणता?
 वरील कतीत ावणांची आंबट चव ही तयातील कलंबूरस या 
ा यामयुळे आहे. दरोनही ावणाम ये कलंबूरसाची एकण रा ी समान 

आहे. परंतयु चवीत मात् रक आहे. पकहलया चंचयुपात्ातील ावण 
दस या चंचयुपात्ातील ावणापेक्ा अकधक आंबट आहे. असे क ामयुळे 
हरोते?

 जरी दरोनही ावणांम ये ा याची रा ी समान असली तरी ावकाची रा ी कमी-अकधक आहे. ा याचया रा ीचे 
तयार ालेलया ावणांचया रा ी प्रमाण वेगवेगळे आहे. पकहलया चंचयुपात्ाम ये हे प्रमाण जा त आहे व तयामयुळे तया 
ावणाची चव जा त आंबट आहे. या उलट दस या चंचयुपात्ाम ये कलंबूरसाचे एकण ावणा ी प्रमाण कमी असलयाने चव 

कमी आंबट आहे. 

 खाद्पदा ा्वची चव तयातील चव देणारा घटकपदा ्व करोणता व तयाचे प्रमाण ककती आहे यावर अवलंबून असते. 
तयाचप्रमाणे ावणाचे सव्वच गयुणधम्व तयाचयातील ावक व ा य यांचया व पावर तसेच ावणाम ये ा याचे प्रमाण ककती 
आहे यावर अवलंबून असते. ा याचया रा ीचे ावणाचया रा ी ी प्रमाण महणजे ा याची ावणातील संहती हरोय. जे हा 
ावणात ा याची  संहती जा त असते ते हा ते सयांह्त	 ावण असते तर ा याची संहती कमी असते ते हा ते णवरल	 ावण	

असते. 

 ावणाची संहती य  कर यासाठी अनेक एककांचा उपयरोग करतात. यांपक  दरोन एककांचा उपयरोग जा त वेळा 
करतात. पकहले एकक महणजे ावणाचया एक लीटर आकारमानात कवरघळलेलया तीत असलेलया ा याचे ममधील 
व तयुमान म प्रकत लीटर , दसरे एकक महणजे ावणाचया एक लीटर आकारमानात कवरघळलेली ा याची मरोलम ये 
य  केलेली रा ी. यालाच ावणाची रेणयुता ,  महणतात. एखाद्ा  ा याची रेणूता द ्वकव यासाठी 

तयाचे रेणूसूत् च कटी कंसात कलकहतात. उदाहरणा ्व C = 1 मरोल लीटर याचा अ ्व कमठाचया प्र तयुत ावणाची 
रेणूता 1  1 मरोलार  आहे असा हरोतरो.  

. 		णलयां ूरसाचे	 ावण

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.
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ा ् ा ्ाची	रारी ावणाचे	
आकारमान

ावणाची	सयांह्ती

C F

नाव	 रेणूसूत् रेणयुव तयुमान म मरोल
m

लीटर म लीटर रेणयुता 
m

मी . 	 117	 	 	 	 . 	 1	

. 	 1	

1. 	 	

 =  C
 =  F   =  E

F

णवणवध	जली्	 ावणायांच्ा	सयांह्तीचा	खालील	्त ा	पूण्श	करा.

ावणाचा	सामू	( 	 	S )
 आपण पाकहले क  पा यात कवरघळलयावर आमल व आमलार चे कमी-अकधक प्रमाणात कवचरण हरोते व अनयुक्मे + 
व -  हे आयन तयार हरोतात. सव्व नसकग्वक जलीय ावणांम ये + व -  हे आयन कवकवध प्रमाणात आढळतात व 
तयाप्रमाणे तया ावणांचे गयुणधम्व ठरतात. 

 उदाहरणा ्व, + व - आयनांचया 
प्रमाणानयुसार मदेचे आमलधम , उदासीन व 
आमलाररधम  असे प्रकार पडतात. र , पे ी व 
यांचे कनयरोकजत काय्व य ायरो य रीतीने हरो यासाठी 
तयांचयातील + व - आयनांचे प्रमाण ठरावीक 
असणे आव यक असते. सू मजीवांचया उपयरोगाने 
केलया जाणा या कक वन ककंवा इतर जवरासायकनक 
प्रकक्या तसेच कवकवध रासायकनक प्रककयांम ये + 
व - आयनांचे प्रमाण कवक  मया्वदांम ये 
राखणे आव यक असते. यु  पा याचे सयु ा 
अकत य रोड्ा प्रमाणात कवचरण हरोऊन + व 

- हे आयन समप्रमाणात तयार हरोतात.
                           
 
 पा याचा हा जरो कवचरण पाव याचा गयुणधम्व 
आहे तयामयुळे करोणतयाही पदा ा्वचया जलीय 
ावणात + व - हे दरोनही आयन असतात. 

मात् तयांची संहती वेगवेगळी असते. 

सामा ्	जली्	 ावणायांचा	सामू

ावण सामू
ती  आमले

स मय आमले
उदासीन

स मय आमलारी

ती  आमलारी

1  C
जाठररस
कलंबूरस

हनेगर
टरोमटरो रस
काळी क
आमल पाऊस
मूत्
पाऊस, दध

यु  पाणी, साखरेचे ावण
र
खा याचया सरोड्ाचे ावण
टू पे ट
कमलक  म ेक आ
चयुनयाची कनवळी
1  

0.0
1.0
2.5
3.0
4.1
5.0
5.6
6.0
6.5
7.0
7.4
8.5
9.5

10.5
11.0
14.0

        2                     + + -  कवचरण
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 पा याचया कवचरणाने तयार हरोणा या + आयनांची संहती 250C या तापमानाला 1x10-7 मरोल लीटर इतक  
असते. याच तापमानाला 1  C  या ावणात + आयनांची संहती 1 x 100  मरोल लीटर असते, तर 1    

ा ावणात + आयनांची संहती 1 x 10-14 मरोल लीटर इतक  असते. याव न लक्ात येते क  सव्वसामानय जलीय 
ावणांम ये + आयनांचया संहतीची या ी 100 - 10-14  मरोल लीटर अ ी खूप मरोठी असते. रासायकनक व 

जवरासायकनक प्रकक्यांम ये अकत य उपयरोगी असे + आयनांचया संहतीचे एक सरोई कर असे नवे माप डकन  व ाकनक 
सरोरेनसन याने इ.स. 1 0  म ये सयु  केले. हे माप महणजे सामू	मापन ेणी ( 	S 	:	 	 	 ) 
हरोय. ही मापन ेणी 0 ते 14 सामू अ ी असते. या मापन ेणीनयुसार पा याचा सामू 7 असतरो महणजेच यु  पा यात 

+ = 1x 10-7 मरोल लीटर  असते. सामू 7 हा उदासीन ावण द ्ववतरो. हा सामू मापन ेणीचा म यकबंद आहे. 
आमलधम  जलीय ावणाचा सामू 7 पेक्ा कमी तर आमलाररधम  जलीय ावणाचा सामू 7 पेक्ा जा त असतरो.
 मागील प ावरील सारणीम ये काही सामानय ावणांचे सामू द ्वकवले आहेत. 
 ावणाचा सामू अनय करोणतया प्रकारे रोधता येईल?
व वक	दर्शक	( 	I )

 खाली कदलेलया नसकग्वक व सं ल  द ्वकांचे आमलधम  व आमलाररधम  ावणांम ये 
करोणते रंग असतात? 
कलटमस, हळद, जांभूळ, कमक ल रज, क न ल लीन. 

.4		व वक	दर्शका्तील	रयांग दल	व	सामू	मापक	

 आपण मागील इयततेत पाकहले क  काही नसकग्वक तसेच सं ल  रंग ये आमलधम  व आमलाररधम  ावणांम ये 
दरोन कभ  रंग दाखवतात व अ ा रंग यांचा आमल आमलारी द ्वक महणून उपयरोग करतात.सामू मापनप्रणालीम ये 
आमल-आमलार चया ती तेप्रमाणे तयांचया ावणांचा सामू 0 ते 14 असा बदलतरो. सामूमधील हे बदल द ्वव यासाठी 
व वक द ्वक वापरतात. वेगवेग ा सामूला व वक द ्वक वेगवेगळे रंग दाखवतरो.  

 अनेक सं ल  द ्वकांचे कवक  प्रमाणात कम ण क न व वक द ्वक बनवतात. व वक द ्वकाचे ावण ककंवा 
तयापासून बनवलेलया कागदी सामू द ्वकप केचा उपयरोग क न कदलेलया ावणाचा सामू ठरवता येतरो. सामू मरोज याची 
सवात अचूक प त महणजे	सामू	मापक	( 	 ) हे कवद्युतसाधन वापरणे. या प तीत ावणात कवद्युतअ  
बयुडवून सामू मरोजतात.

आ लारीआ ल
उदासीन

थोडे	आ वा.
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आ ल	व	आ लार च्ा	 णभणक्र्ा
1.	उदाणसनीकरण	( )
कृ्ती	:	एका चंचयुपात्ात 10 कमली कवरल C  घया. ा ावणाचा 
एक ब कागदी सामू द ्वकप केवर काचकांडीचया साहा याने 
टेकवून कमळालेलया रंगाव न ावणाचया  सामूची न द करा. ड परचया 
साहा याने कवरल   ावणाचे काही ब ा चंचयुपात्ात 
टाकन काचकांडीने ढवळा. सामू द ्वकप केचया दस या तयुकड्ावर 
या ावणाचा ब टेकवून सामू न दवा. या प तीने बा बाने कवरल 

 टाकत  रहा व सामू न दवत रहा. काय आढळले? जे हा 
द ्वक पट टीवर कहरवा रंग येईल महणजेच ावणाचा सामू 7 हरोईल 
ते हा  कमळव याचे ांबवा.

+ + C - +  + + -                 +  +  C -  +  2                       

+ +  -                     2                       

C  +                  C  + 2                
आमल   आमलारी                  क्ार      पाणी

उदाणसनीकरण	 णभणक्र्ा	  C  चया ावणाम ये  चे ावण बा बाने कमसळलयावर सामू वाढत का जातरो? 
या मागचे कारण कवचरणाचया कक्येम ये आहे. C  व  या दरोनह चे तयांचया जलीय ावणात कवचरण हरोते. C  
चया ावणात  चे ावण कमसळणे महणजे मरो ा संहतीतील + आयन मरो ा संहतीतील - आयनांम ये 
कमसळलयासारखे आहे. परंतयु पा याचे + आकण - आयनांम ये कवचरण ार कमी प्रमाणात हरोते. तयामयुळे कमसळलेले 
जा तीचे - आयन जा तीचया + आयनांबररोबर संयरोग पावून पा याचे रेणू तयार हरोतात व ते ावक पा याम ये 
कमसळून जातात. हे बदल खालील आयकनक समीकरणाने द ्ववतात.

 वरील समीकरणाव न कदसून येते क  + व C - हे आयन दरोनही बाजूंना आहेत. तयामयुळे कन वळ आयकनक 
अकभकक्या पयुढीलप्रमाणे आहे.

 ावण जसे बा बाने C  ावणाम ये कमळवले जाते त ी - आयनां ी संयरोग पावलयाने + आयनांची 
संहती कमी कमी हरोत जाते आकण तयामयुळे सामू वाढत जातरो.
 जे हा C  म ये पयुरेसे  कमसळले जाते, ते हा कन प  हरोणा या जलीय ावणात  + व C - हे आयन 
महणजे C  हा क्ार व ावक पाणी हे असतात. ते हा + व - आयनांचा एकमेव रोत महणजे पा याचे कवचरण  
हा असतरो. तयामयुळे या अकभकक्येला उदाकसनीकरण अकभकक्या महणतात. उदाकसनीकरण अकभकक्या पयुढीलप्रमाणे सा या 
समीकरणाने सयु ा द ्ववतात.

उदाणसनीकरण	 णभणक्र्ायांचा	पुढील	्त ा	पूण्श	करा	व	त्ा्तील	आ ल,	आ लारी	व	 ारायांची	नावे	णलहा.
     आमल      +       आमलारी                                       क्ार     +      पाणी
     3     +       ..........                                      3 + 2

   ...............+ 2 4                                      4 2 S 4 + ...........

    ..............+                                               + 

. 		उदासीनीकरण

णवरल	

काचकायांडी

क न	पहा.

सामू	दर्शकप का
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कृ्ती	:	एक मरोठी परीक्ानळी घया. वाययुवाहक नकलका बसवता येईल 
असे रबरी बूच कनवडा.  म ेक अम क तीचे  काही तयुकडे परीक्ानळीत 
घेऊन तयात कवरल C  घाला. जळती मेणबतती वाययुवाहक नकलकेचया 
टरोका ी नेऊन कनरीक्ण करा.
तयुमहाला काय आढळले?

 उदाकसनीकरण अकभकक्येम ये आमल व आमलारी 
यांचयात अकभकक्या हरोऊन क्ार व पाणी तयार हरोतात.

 उदाकसनीकरण अकभकक्येचया संदभा्वने आमल व 
आमलारीची या या काय हरोईल?

.	धा्तूयां रो र	आ लायांची	 णभणक्र्ा
 धातूबररोबर हरोणारी आमलांची अकभकक्या ही आमलाची ती ता 
संहती तसेच तापमान व धातूची अकभकक्या ीलता यानयुसार ठरते. ती  
आमलाचया कवरल ावणाचया अकभकक्या म यम अकभकक्या ील 
धातूंबररोबर सामानय तापमानाला करणे सरोपे आहे.

.	धा्तूयांच्ा	 सा ड रो र	आ लायांची	 णभणक्र्ा

 म ेक अम धातूबररोबर ती  आमलाचया कवरल ावणाची अकभकक्या  वरील कतीव न लक्ात येते क  म ेक अम 
धातूची कवरल हायडरो रोररक आमलाबराेबर अकभकक्या हरोऊन हायडरोजन हा वलन ील वायू तयार हरोतरो. हे हरोताना 
आमलातील हायडरोजनला म ेक अम हा अकभकक्या ील धातू कव ाकपत करतरो व हायडरोजन वायू मयु  हरोतरो. तयाचवेळी 
धातूचे पांतर आमलाररधम  मूलकाम ये हरोऊन आमलातील आमलधम  मूलका ी ते संयरोग पावते व क्ार तयार हरोतरो.
खालील	 पूण्श	 णभणक्र्ा	पूण्श	करा.
  धातू + कवरल आमल          क्ार + हायडरोजन
    + 2 C          C 2  + 2 
     + ........         S 4  + .......
  ........  + .....         C  3 2  + 2 

. 	धा्तू रो रची	्ती 	आ लाच्ा	णवरल	 ावणाची	 णभणक्र्ा	

एका परीक्ानळीत रोडे पाणी घेऊन तयात रेड साइड लरोखंडी व तू  रंगव यापूव  
लावतात तरो प्रायमर  घया. आता तयात रोडे कवरल C  टाकन हलवा व पहा.
1. रेड साइड पा यात कवरघळते का?
2. कवरल C  टाकलयावर रेड साइडचया कणांम ये काय बदल हरोतरो?

णवरल	

	 ्त

H 	चे	 ुड ुडे

परी ानळी

ूच

	आवाजासही्त	 		चे	 वलन

क न	पहा.

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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1. उदाकसनीकरण अकभकक्येचया संदभा्वने धातूचे साइड करोणतया प्रकारचे संययुग ठरते?
2. धातूंची साइड आमलाररधम  असतात हे कवधान प  करा.

 रेड साइडचे रासायकनक सूत् 2 3 आहे. पा यात अकव ा य असलेले रेड साइड C  बररोबर अकभकक्या 
पावते व पा यात कव ा य असा C 3 हा क्ार तयार ालयाने पा याला कपवळसर रंग येतरो. या रासायकनक बदलासाठी 
खालील रासायकनक समीकरण कलकहता येेते.

खालील	 णभणक्र्ा	पूण्श	करा. 2 3  + 6 C               2 C 3  + 3 2  

धातूचे साइड +  कवरल आमल                   क्ार + पाणी
C   + 2 C             ......... + ........

  + .................             C 2  + 2  
  + 2 C                      ..............+................

2 3  + 6                         ...............+.................

4.	 धा्तूयांच्ा	 सा ड रो र	आ लार ची	 णभणक्र्ा

अधातूंचया साइडबररोबर आमलार ची अकभकक्या हरोऊन क्ार व पाणी ही संययुगे तयार 
हरोतात.तयामयुळे अधातूंची साइड आमलधम  आहेत असे महणतात. कधीकधी अधातूंची 

साइड ही आमलांचीच उदाहरणे आहेत असेही महणतात.

खालील	 णभणक्र्ा	पूण्श	करा.
अधातूचे साइड + आमलारी                क्ार + पाणी
C 2  + 2                  2C 3  + 2  
............+ 2      K2C 3 + 2  
S 3  + .............     2S 4 + 2  

क ंक साइडची सरोकडअम हायड साइड बररोबर अकभकक्या हरोऊन सरोकडअम क ंकेट 2 2  व पाणी तयार 
हरोते. तसेच लययुकमकनअम साइडची सरोकडअम हायडा साइड बररोबर अकभकक्या हरोऊन सरोकडअम लययुकमनेट 

2  व पाणी तयार हरोते. 

1.  या दरोनही अकभकक्यांची रासायकनक समीकरणे कलहा.
2.  या अकभकक्यांव न 2 3 व  ही आमलधम  साइड              
     आहेत असे महणता येईल का? 
3.  उभयधम  साइडस ची या या क न दरोन उदाहरणे द्ा. 

5.	धा्तूयांच्ा	का ने 	व	 ा्का ने 	 ारायां रो र	आ लायांची	 णभणक्र्ा

क न	पहा.

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.

कृ्ती	: एका परीक्ानळीत खा याचा सरोडा घया. तयात कलंबाचा रस टाकन लगेच परीक्ानळीला 
रबरी बयुचात बसवलेली वाकडी काचनळी बसवून कतचे दसरे टरोक दस या परीक्ानळीत 
घेतलेलया चयुनयाचया कनवळीत बयुडवा. दरोनही परीक्ान ांमधील कनरीक्णाची न द करा. हीच 
कती धयु याचा सरोडा, हनेगार, कवरल C  ांचया यरो य वापराने पयुनहा करा. काय कदसते?



खालील	्त त्ायांमधील	 णभणक्र्ा	पूण्श	करा.
धातूचा काब नेट क्ार +  कवरल आमल                     धातूचा अनय क्ार + काब्वन डाय साइड

2C 3  + 2 C                             2 C   + C 2  + 2  

2C 3   + ...................                       2S 4   + C 2  + .................. 
C C 3  + 2 3                          .................. + .................. +................

K2C 3  + 2S 4                               .................. + ................+.................

धातूचा बायकाब नेट क्ार +  कवरल आमल                    धातूचा अनय क्ार + काब्वन डाय साइड

1. C 3  + C                                        C   + C 2  + 2  

2. C 3  + 3                                    .................. + .................. + .................

3. C 3  + ..............                C 3C   + ................ + .................

ा कतीम ये स स याचया व पात कनमा्वण हरोणारा वायू चयुनयाचया कनवळीचया संपका्वत येतरो ते हा ती दधाळ 
ालेली कदसते. ही काब्वनडाय साइड ा वायूची रासायकनक परीक्ा आहे. महणजे, चयुनयाची कनवळी दधाळ हरोते 

याव न आपलयाला समजते क  स सून आलेला वायू हा काब्वन डाय साइड वायू आहे. धातूंचया काब नेट आकण 
बायकाब नेट क्ारांवरील आमलांचया अकभकक्येने हा वायू तयार हरोतरो व चयुनयाचया कनवळी C 2 बररोबर तयाची 
अकभकक्या हरोऊन C C 3 चा साका तयार हरोतरो. यामयुळे हा वायू C 2 असलयाचे समजते.  

C 2  + C 2                C C 3   +  2  

कृ्ती	:	सरोकडअम रोराइड, अमरोकनअम रोराइड व सरोकडअम बायकाब नेट ा क्ारांचया रा पासून तयांची 10 कमली 
जलीय ावणे तयार करा. सामूद ्वक पट कटकेचया साहा याने तीनही ावणांचा सामू मरोजा.  कतनहीचे सामू समान आढळले 
का? सामूचया मूलयाव न ा क्ारांचे वग करण करा.

आमल व आमलारी यांचयातील अकभकक्येने क्ार तयार हरोतात हे आपण पाकहले. ा अकभकक्येला जरी उदाकसनीकरण 
अकभकक्या असे महटले जाते, तरी कन प  हरोणारे क्ार नेहमीच उदासीन नसतात. ती  आमल व ती  आमलारी ांचया 
उदाकसनीकरणाने उदासीन क्ार तयार हरोतरो. ा क्ाराचया जलीय ावणाचा सामू 7 असतरो. ती  आमल व स मय आमलारी 

ांचया उदाकसनीकरणाने आमलधम  क्ार तयार हरोतरो. आमलधम  क्ाराचया जलीय ावणाचा सामू 7 पेक्ा कमी असतरो. 
याउलट स मय आमल व ती  आमलारी ांचया उदाकसनीकरणाने आमलाररधम  क्ार तयार हरोतरो. अ ा क्ाराचया जलीय 
ावणाचा सामू 7 पेक्ा जा त असतरो.

पयुढील क्ारांचे वग करण आमलधम , आमलाररधम  व उदासीन क्ार ा 
प्रकारांम ये करा. सरोकडअम सल ेट, परोटक अम रोराइड, अमरोकनअम नायटेट, 
सरोकडअम काब नेट, सरोकडअम कसटेट, सरोकडअम रोराइड.

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.

ार	(S )
ारायांचे	प्रकार	:	आ लधम ,	आ लाररधम 	व	उदासीन	 ार
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1.  कटक  पदा ाम ये कटकजल असते.
2.  कटकजलाचे पा याचे रेणू हे कटकाचया अंतग्वत 

मांडणीचा भाग असतात. 
3.  गरम केलयाने ककंवा काही काळ नयुसते ठेव यानेही 

कटकजल बाहेर पडते व तया भागाचे कटक प न  
हरोते. 

1. कटक प मरोरचूद - C S 4.5 2

2. कटक प ेरस सल ेट 
 ीन हकट ल - S 4.7 2

3. कटक प सरोडा- 2C 3.10 2

4. तयुरटी - 2S 4. 2 S 4 3.24 2

.7		 ण कजलाचे	गुणधम्श	

ण कजल	( 	 	 ) कती  दरोन परीक्ान ांम ये मरोरचयुदाचे रोडे खडे 
घया. 
एका परीक्ानळीत पाणी तून ती हलवा.
काय कदसले?
तयार ालेलया ावणाचा रंग करोणता आहे?
दसरी परीक्ानळी बन्वरवर मंद तापवा.काय कदसले? 
मरोरचयुदाचया रंगात काय रक पडला?
परीक्ानळीचया वरचया बाजूला काय कदसले?

आता ही दसरी परीक्ानळी ंड ालयावर 
कतचयात रोडे पाणी तून ती हलवा. तयार ालेलया 
ावणाचा रंग करोणता आहे? कनरीक्णाव न काय 

अनयुमान बांधता येते?
तापवलयामयुळे मरोरचयुदाची कटक  संरचना 

मरोडून रंगहीन चूण्व बनले. हे हरोताना पाणी बाहेर पडले. 
हे पाणी मरोरचयुदाचया कटक  संरचनेचा भाग हरोते. 

ालाच कटकजल महणतात. पांढ या चूणा्वत पाणी 
तलयावर पकहलया परीक्ानळीतील ावणाचया 

रंगाचेच ावण बनले, याव न लक्ात येते क  
तापवलयामयुळे मरोरचयुदाचया कटकांम ये करोणताही 
रासायकनक बदल ालेला नाही. मरोरचूद तापवलयावर 
पाणी बाहेर पडणे, कटक संरचना मरोडणे, कनळा रंग 
जाणे हे सव्व भ कतक बदल आहेत.

क न	पहा.

 वरील	कृ्ती	 रस	सल ,	 सोणड म	का ने 	
्ायांच्ा	 ण का	 ा ्ती्तही	 क न	 पहा	 व	 त्ायांच्ा	
सा ी	वरीलप्रमाणे	समीकरण	णलहा.	त्ा्त	 2  साठी   
x 		हा	सहगुणक	 ्ा.

पा ्ाचे	थ 	

मोरचूद	
(पायांढरे)	

मोरचूद
	(णनळे)	

साणहत्	:  बा पनपात्, बन सेन बन्वर, कतवई,  तारेची जाळी इतयादी.
रसा्ने	: तयुरटी

कृ्ती	:  बा पनपात्ाम ये तयुरटीचा लहान खडा घया. बा पनपात् कतवईवरील तारेचया जाळीवर ठेवा.बा पनपात्ाला बन सेन 
बन्वरचया साहा याने उ णता द्ा.कनरीक्ण करा.  
 बा पनपात्ात काय कदसले? तयुरटीची लाही महणजे काय?

उ णता

कनळे  पांढरे

C S 4. 5 2                 C S 4 + 5 2 	

क न	पहा.

मोरचुदास	उ ण्ता	णदल्ास

आयकनक संययुगे कटक व प असतात. तयांची कटक  संरचना आयनांचया कवक  अ ा मांडणीतून तयार 
ालेली असते. काही संययुगांचया कटकांम ये पा यांचया रेणूंचा सयु ा समावे  ा मांडणीम ये ालेला असतरो. हेच 
कटकजल हरोय. कटकजल हे संययुगाचया रासायकनक सूत्ाचया कवक  प्रमाणात असते व ते रासायकनक सूत्ात 

पयुढीलप्रमाणे द ्ववतात.
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आ्णनक	सयां्ुगे	व	णवद्ु्तवाहक्ता कृ्ती	 :	 50 कमली पा यात 1 म सरोकडअम रोराइड 
कमळवून ावण तयार करा. दरोन कवद्युत तारा घेऊन एक 
तार 6 हरोलट बटरीचया धन टरोकाला जरोडा. दसरी तार 
बटरीचया ण टरोकाला जरोडताना मधे एक खटका व 
कवजेचा कदवा बसवलेला धारक जरोडा. दरोनही तारांचया 
मरोक ा टरोकांकडील 3 सेमी भागावरील ररोधक आवरण 
काढून टाका. वरील ावण 100 कमली धारकतेचया 
चंचयुपात्ात घेऊन दरोनही तारांची आवरण काढलेली टरोके 
आधाराचया साहा याने या ावणात उभी बयुडवा. खटका 
चालू करा. कदवा लागतरो का हयाची न द करा. हीच कती 
1 म क पर सल ेट, 1 म लयुकरोज, 1 म ययुररया , 5 
कमली कवरल 2S 4 व 5 कमली कवरल  प्रतयेक  
50 कमली पा यात कमसळून कमळालेली ावणे वाप न करा 
व सव्व कनरीक्णे एका त तयात न दवा.
(दर	वेळी	 ावण	 दल्ताना		चयांचुपा 	व	्तारायांचा	मोकळा	
भाग	पा ्ाने	 वच 	करा्ला		णवस 	नका)

आ्नायांचे	णवचरण	आणण	णवद्ु्तवाहक्ता ( 	 	I 	 	 		 )
 वरील कतीम ये आढळले क  C , C S 4, 2S 4 व      हया संययुगांची जलीय ावणे कवदययुतवाहक 
आहेत. यापक   C  व C S 4 हे क्ार आहेत, 2S 4 हे ती  आमल व     हे ती  आमलारी आहेत. आपण 
पाकहले क  क्ार, ती  आमल व ती  आमलारी ांचे जलीय ावणात जवळजवळ पूण्वपणे कवचरण हरोते. तयामयुळे या 
कतनह चयाही जलीय ावणात मरोठया प्रमाणावर धन आयन व ण आयन  असतात.  

. 	 ावणाच्ा	णवद्ु्तवाहक्तेचे	परी ण

सोणड म	 ोरा ड	चे	 ावण

आवरण	काढलेल्ा	णवद्ु्त	्तारा

ल

आधार

कळ ख का	

चयांचुपा

री

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.
1. चंचयुपात्ात करोणकरोणती ावणे असताना कदवा लागला?
2. करोणकरोणती ावणे कवद्युतवाहक आहेत?

जे हा कवजेचया कद यामधून कवद्युत प्रवाह जातरो ते हाच कदवा लागतरो आकण जे हा कवद्युत पररप  पूण्व हरोतरो ते हाच 
हे घडू कते. वरील कतीत C , C S 4, 2S 4 व    यांची जलीय ावणे वापरली असता कवद्युत पररप  
पूण्व हरोतरो असे कदसते. याचा अ ्व असा क , ही ावणे कवद्युत वाहक आहेत.

 कवजेचया तारेमधून वीज वा न ने याचे काम इले ट न करतात आकण ावण ककंवा व यांमधून वीज वा न ने याचे 
काम आयन करतात. बटरीचया ण टरोकाकडून इले ट न बाहेर पडतात व कवदययुत पररप  पूण्व क न ते बटरीचया धन 
टरोकातून बटरीत जातात. पररप ाम ये जे हा व ावण असते ते हा तयात दरोन कांड्ा तारा प या बयुडवतात. तयांना 
णवद्ु्त 	( ) महणतात. कवद्युतअ  सामानयत  कवदययुत वाहक ायूचे बनवतात. बटरीचया ण टरोकाला 
वाहक तारेने जरोडलेले कवद्युतअ  महणजे णा 		( ) व बटरीचया धन टरोकाला जरोडलेले कवद्युतअ  महणजे 
धना 	(A ) हरोय.

काही वांम ये ावणांम ये  कवद्युतअ े बयुडवली असता कवद्युत पररप  पूण्व का हरोतरो? हे जाण यासाठी वरील 
कतीत जी ावणे कवद्युतवाहक आढळली तयांचयाकडे अकधक सखरोल ीने पा .
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णवद्ु्त	 प न	( )
कृ्ती	 : 1 म क पर सल ेटचे C S 4  50 कमली 
पा यातील ावण एका 100 कमली धारकतेचया चंचूपात्ात 
घया. तां याची एक जाड प ी धना  महणून घया व 
काब्वनची एक कांडी णा  महणून घया. आकती प्रमाणे 
रचना क न पररप ामधून काही वेळ वीजप्रवाह जाऊ 
द्ा.  काही बदल घडलेला कदसतरो का?

वरील कतीत रोडा वेळ वीज वा  कदलयावर 
णा ाचया ावणात बयुडालेलया भागावर तां याचे पयुट 

चढलेले कदसते.असे क ामयुळे ाले ? पररप ातून वीजेचा 
प्रवाह सयु  ालयावर ावणातील C 2+

  हे धन आयन  
णा ाकडे आ कक ्वले गेले. णा ाकडून बाहेर पडणा या  

इले ट न बररोबर  C 2+ आयनांचा संयरोग हरोऊन C  हे 
धातूचे अणू तयार हरोऊन तयाचा र णा ावर जमलेला 
कदसू लागला.

व अव ेचे वक  महणजे कणांना असलेली 
गकतमानता  .  हया गकतमानतेमयुळे ावणातील धन 
आयन हे णा ाकडे आक ्वले जातात व णा ाचया कद ेने 
प्रवास करतात. याउलट ावणातील ण आयन धना ाचया 
कद ेने प्रवास करतात. ावणातील आयनांचा संबंकधत 
कवदययुतअ ाचया कद ेने प्रवास महणजेच ावणातून कवद्युतवहन 
हरोय. याव न तयुमचया लक्ात येते क , व ावणाम ये 
आयनांचे मरो ा प्रमाणात कवचरण ालयाने तयांना 
कवद्युतवाहकता प्रा  हरोते.

 ावणातील C 2+ आयन हया प्रकारे वापरले जाऊनही ावणाचा रंग हरोता तसाच राकहला. कारण वीजप्रवाह चालू 
असताना धना ातील तां याचया अणूंपासून  इले ट न काढून ते कवजेचया तारेतून पाठवले गेले. तयामयुळे तयार ालेले 
C 2+ आयन ावणात उतरले. अ ा प्रकारे वाहणा या वीजप्रवाहामयुळे ावणातील ा याचे अपघटन हरोते. तयालाच 
कवद्युत अपघटन c  महणतात. कवदययुत अपघटनाम ये दरोन कक्या असतात, ते महणजे णा  अकभकक्या व 
धना  अकभकक्या हरोय .

.9	आ्नायांचे	णवचरण

.10		णवद्ु्त	 प न

C C

कळ ख का	

S 4			चे	 ावण

-

-

क न	पहा.

वरील कतीम ये घडलेलया कवदययुत अपघटनाचे दरोन भाग पयुढीलप्रमाणे दाखकवतात. 

णा  अकभकक्या     C 2+  + 2 -               C   

धना  अकभकक्या               C                     C 2+   + 2 -
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यु  पा यात कवद्युत अ े बयुडवून खटका चालू केला तरी वीजप्रवाह वाहत नाही. महणजेच यु  पाणी हे कवजेचे 
दवा्वहक असलयाचे  कळते. हयाचे कारण आपण आधीच पाकहले आहे. पा याचे कवचरण खूपच कमी प्रमणाात हरोते. 
कवचरणाने तयार हरोणा या + व  - आयनांची संहती प्रतयेक  1x10-7 m  इतक  असते. मात् पा यात रोड्ा 
प्रमाणात क्ार ककंवा ती  आमल आमलारी कमसळले असता तयांचया कवचरणाने पा याची कवद्युतवाहकता वाढते व 
तयामयुळे पा याचे  कवदययुत अपघटन हरोते.
पा ्ाचे	णवद्ु्त	 प न	( 	 	 )

कृ्ती	:	500 कमली यु  पा यात 2 म मीठ कवरघळू द्ा. 
500 कमली धारकतेचया चंचयुपात्ात यातील 250 कमली 
ावण घया. प वर स ायचया धन व ण टरोकांना कवजेचया 

दरोन तारा जरोडा. तारांचया  दस या टरोकाकडील 2 सेमी 
भागावरील ररोधक आवरण काढून टाका. ही दरोन कवद्युत 
अ े ाली. दरोन परीक्ान ा तयार केलेलया मीठाचया 
कवरल ावणाने काठरोकाठ भरा. हया परीक्ानळया आत हवा 
क  न देता कवद्युत अ ांवर पाल या घाला. प वर 
स ायमधून 6 हरोलट दाबाखाली वीज प्रवाह सयु  करा. 

रोड्ा वेळाने परीक्ान ांम ये काय कदसते तयाचे कनरीक्ण 
करा.

.11			पा ्ाचे	णवद्ु्त	 प न

1.  कवदययुत अपघटन हरो यासाठी वात ावणात मरो ा प्रमाणावर 
कवचरण ालेले आयन असणे आव यक असते. महणून या 
पदा ाचे ावणात व प अव ेत मरो ा प्रमाणावर कवचरण 
हरोते तयांना ्ती 	 प नी	 पदाथ्श	 ( ) महणतात. 
क्ार, ती  आमले व ती  आमलारी हे ती  कवद्युत अपघटनी 
पदा ्व आहेत तयांचया ावणांना उ  कवदययुतवाहकता असते 
महणजेच ती  कवद्युतअपघटनी पदा ्व व पात व ावण 
अव ेत कवजेचे सयुवाहक असतात. स मय आमले व स मय 
आमलारी हे स मय कवदययुत अपघटनी पदा ्व आहेत.

2.  कवद्युत अपघटन कर यासाठी पात्ाम ये कवद्युतअपघटनी पदा ्व 
व प ावण  घेऊन तयात कवद्युतअ े बयुडवलयावर जी रचना 

तयार हरोते कतला कवद्युत अपघटनी घट महणतात.

1.  मागील कतीमधील कवद्युत 
अपघटनी घटात बराच काळ वीज 
प्रवाकहत केलयास धना ाम ये काय 
बदल कदसून येईल?

	 .		पाणी हे कवजेचे सयुवाहक असेल 
का?

1. परीक्ान ांमधील कवद्युत अ ांजवळ वायूचे बयुडबयुडे तयार हरोताना कदसले का? 
2. हे वायू पा यापेक्ा जड आहेत क  हलके?
3. दरोनही परीक्ान ांमधील ावणावर जमलेलया वायूंचे आकारमान समान आहे क  वेगळे ?

परी ानळ्ा

चयांचुपा

- री

संकेत ळ
. .  

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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वरील कतीम ये असे आढळते क  णा ापा ी तयार हरोणा या वायूचे आकारमान धना ापा ी तयार हरोणा या 
वायूचया द पट आहे. व ाकनकांनी हे दाखवून कदले आहे क  णा ापा ी हायडरोजन वायू तयार हरोतरो तर धना ापा ी 

सजन वायू तयार हरोतरो. याव न प  हरोते क  पा याचे कवद्युत अपघटन हरोऊन तयाचयातील घटक मूल ये मयु  
हरोतात. संबंकधत कवद्युतअ  अकभकक्या पयुढीलप्रमाणे आहेत.                              

  णा  अकभकक्या  2 2  + 2 -                   2  + 2 -   
  धना  अकभकक्या      2 2                          2  + 4    + 4 -

1. दरोनही परीक्ान ांमधील ावणाचे कलटमस कागदाने परीक्ण करा. काय कदसेल?
2. कवद्युत अपघटनी पदा ्व महणून कवरल 2S 4 तसेच कवरल  वाप न वरील कती पयुनहा करा.

कवद्युत अपघटनी पदा ाचे कवकवध उपयरोग करोणकरोणते आहेत? 

1.	 ग ा्त	न	 सणारा	र द	 ळखा	व	कारण	द्ा.
	 अ. रोराइड, नायटेट, हायडाइड, अमरोकनअम
 आ. हायडरोजन रोराइड, सरोकडअम हायड साइड, 

क ल अम साइड, अमरोकनआ
 इ. असेकटक अकसड, कारब कनक अकसड, 

हायडरो रोरीक अकसड, नायकटक अकसड.
 ई. अमरोकनयम रोराइड, सरोकडअम रोराइड, 

परोटक अम नायटेट, सरोकडअम सल ेट.
 उ. सरोकडअम नायटेट, सरोकडअम काब नेट, 

सरोकडअम सल ेट, सरोकडअम रोराइड
 ऊ. क ल अम साइड, म ेक अम साइड, 

क ंक साइड,  सरोकडअम साइड
 ए. कटक प मरोरचूद, कटक प मीठ, 

कटक प ेरस सल ेट, कटक प 
सरोकडअम काब नेट

 . सरोकडअम रोराइड, परोटक अम हायड साइड, 
असेकटक अकसड, सरोकडअम अकसटेट.

.    पुढील	 कृ्ती	 कल्ावर	 का्	 दल	 णदस्तील	 ्ते	
णल न	त्ामागील	कारण	 प 	करा.

	 अ.  क पर सल ेटचया 50 कमली ावणात  50 
कमली  पाणी कमळवले.

 आ.  सरोकडअम हायड साइडचया 10 कमली ावणात 
क न ल लीन द ्वकाचे दरोन ब टाकले.

 इ.  10 कमली कवरल नायकटक अकसडम ये 
तां याचया ककसाचे 2 3 कण टाकन हलवले.

 ई.  2 कमली कवरल C  म ये कलटमस कागदाचा 
तयुकडा टाकला. तयानंतर तयाम ये  2 कमली 
संहत  कमळवून हलवले.

 उ.  कवरल C  म ये म ेक अम साइड 
कमळवले तसेच कवरल  म ये  म ेक अम 

साइड कमळवले. 
 ऊ. कवरल C  म ये क ंक साइड कमळवले 

तसेच कवरल  म ये क ंक साइड 
कमळवले.

 ए.  चयुनखडीवर कवरल C  टाकले.
 .  परीक्ानळीत मरोरचयुदाचे खडे तापवले व ंड 

ालयावर तयात पाणी कमळवले.
 .  कवद्युत अपघटनी घटात कवरल 2S 4 घेऊन  

तयातून वीजप्रवाह जाऊ कदला.
.		 खालील	 सा डचे	्तीन	ग ा्त	वग करण	क न	

त्ायांना	नावे	द्ा.
	 C , , C 2, S 3, 2 , , 

2 3, 2 3

4.				 ले न	सयां पण	आकृ्ती	काढन	 प 	करा.
 अ.  सरोकडअम व रोरीनपासून सरोकडअम 

रोराइडची कनकम्वती
 आ. म ेक अम व रोरीनपासून म ेक अम 

रोराइडची कनकम्वती

वाध्ा्

रोध	 ्ा	
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.				खालील	 सयां्ुगे	 पा ्ा्त	 णवर ळल्ास	 त्ायांचे	
णवचरण	कसे	हो्ते	्ते	रासा्णनक	समीकरणाने	दर्शवा	
व	णवचरणाचे	प्रमाण	कमी	क 	जा ्त	्ते	णलहा.

 हायडरो रोररक आमल, सरोकडअम रोराइड, 
परोटक अम हायड साइड, अमरोकनआ, अ सेकटक 
आमल, म ेक अम रोराइड, क पर सल ेट.

. पुढील	 ावणाची	सयांह्ती	 म ली र	व	मोल णल र	
ह्ा	 ककायांमध्े	 ् 	करा.

  अ. 100 कमली ावणात 7.3 म C  
  आ. 50 कमली ावणात 2 म 
   इ. 100 कमली ावणात 3 म C 3C
   ई. 200 कमली ावणात 4.  म 2S 4

7.		 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.
 अ. आमलाररधम्वता ा गयुणधमा्वनयुसार आमलांचे 

वग करण करा. प्रतयेक  एक उदाहरण कलहा.
 आ.  उदाकसनीकरण महणजे काय? दनंकदन 

जीवनातील उदाकसनीकरणाची दरोन उदाहरणे 
कलहा.

 इ. ावणाचा सामू मरोज यासाठी करोणतया प ती  
वापरतात ते कलहा.

 ई. पा याचे कवद्युत अपघटन महणजे काय ते सांगून 
कवद्युतअ  अकभकक्या कल न प  करा.

.  खालील	कृ्तीसा ी	रासा्णनक	समीकरणे	णलहा.
	 अ. C  चया ावणात  चे ावण कमळवले.
 आ. कवरल 2S 4 म ये ज ताचे चूण्व कमळवले.
 इ. क ल अम साइड म ये कवरल नायकटक 

अकसड कमळवले.
 ई.  चया ावणामधून काब्वन डाय साइड 

वायू सरोडला.
 उ. खा याचया सरोड्ावर कवरल C  तले.

9.	 रक	णलहा. 
  अ.आमल व आमलारी 
      आ. कटायन व नायन 
       इ. णा  व धना

10.	 खालील	 पदाथाांच्ा	 जली्	 ावणाचे	 वग करण	
सामूप्रमाणे	7,	7	पे ा	जा ्त	व	7	पे ा	कमी	्ा	
ग ायां्त	करा.

  मीठ, सरोकडअम अकसटेट, हायडरोजन रोराइड, 
काब्वन डाय साइड, परोटक अम रोमाइड, 
क ल अम हायड साइड, अमरोकनअम रोराइड, 

हनेगार, सरोकडअम काब नेट, अमरोकनआ, सल र 
डाय साइड.

उपक्रम	

1.  कवद्युत कवलेपन c  चा वापर 
दनंकदन जीवनात केला जातरो. तयाकव यी अकधक 
माकहती कमळवा.

2.  पावसाचया पा याचा नमयुना कमळवा. तयात व वक 
द ्वकाचे काही ब टाका. तयाचा सामू मरोजा. 
पावसाचया पा याचे व प काय  आहे ते सांगून 
तयाचा सजीवस ीवर काय पररणाम हरोतरो ते कलहा.

²²²
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सजीवांचा अ यास कर यासाठी 
र बट्व हटाकर 1 6  यांनी 
यरोजलेली पंचस ी प ती आकण 
तयातील मरोनेरा, प्ररोकट टा व कवक या 
स चा अ यास तयुमही केलेला आहे. 

अापलया पररसराला कहरवाई 
देणा या वन पतीस ीम ये करोणती 
रह ये दडली आहेत? तयाम ये करोणती 
कवकवधता आहे? ते पा या

स ी	:	वन प्ती	( 	 )

पे ीकभ ततकाययु  यक क  पे ी असणा या वयंपरो ी सजीवांचया समूहाला वन पती  महणून ळखले जाते. 
वन पती हररत यांचया साहा याने प्रका सं ले ण करीत असलयाने वयंपरो ी ालेलया आहेत. वन पतीस ीम ये 
असलेले सजीव हे इतर सव्व सजीवांसाठी अ ाचे प्रमयुख रोत आहेत.

वन पती ा त्   एचर यांनी 
1883 म ये  वन पतीस ीचे 
दरोन उपस म ये वग करण 
केले. तयानयुसार अबीजपत्ी व 
बीजपत्ी अ ा दरोन उपस चा 
कवचार वन पती वग करणासाठी 
केला गेला. 

पररच्	रा ायांचा

आणदक क 	( )

कपेरी्

प्रोण ा

व्यांपोषी

पेरी्

पेरीणभ त्तका	
सणारे

परपोषी

मोनेरा

पेरीणभ त्तका	
नसणारे

वन प्तीवग ् कवकवग ्
प्राणीवग ्

्क क 	( )

सजीव

वन पतीपे म ये असणारी करोणती वक पूण्व अंगके कतला प्राणीपे ीपेक्ा वेगळी 
ठरकवतात?

सजीवांचे वग करण कसे कर यात 
आले आहे?

		वग करणाचा	आधार	
वन पत चे वग करण करताना सव्वप्र म वन पत ना अवयव आहेत क  नाहीत, 

हे कवचारात घेतले जाते. तयानंतर, पाणी व अ ाचे वहन कर यासाठी  वतंत् 
ऊतीसं ांचे असणे ककंवा नसणे कवचारात घेतले जाते. वन पत म ये कबया धारण 
कर याची क्मता आहे का? आकण असलयास कबयांवर ळांचे आवरण आहे क  
नाही याचाही कवचार केला जातरो व ेवटी कबयांमधील बीजपत्ांचया सं येव न 
वन पत चे गट वेगळे केले जातात. 

वन पती वग करणाचया उ  तरात ले, ळे व कबया येणे ककंवा न येणे 
याव न बीजपत्ी व अबीजपत्ी, बीजे ळांचया आवरणात असणे ककंवा नसणे 
याव न आवततबीजी  व अनावततबीजी आकण कबजांम ये असणा या बीजपत्ांचया 
सं येव न एकबीजपत्ी व कबजपत्ी ही लक्णे कवचारात घेतली जातात.

थोडे	आ वा.

1.	ग्तीचे	णन्म

Ø		स ी	 	वन प्ती	 Ø		उपस ी	 	 ीजप ी	 	Ø			उपस ी	 	 ीजप ी

	 .	वन प्त चे	वग करण

सायांगा	पा 	
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उपस ी- ीजप ी	वन प्ती	( )	

 कहरवट रंगाचे पाणी असणारे डबके रोधा. पा यातील कहरवे तंतू गरोळा करा.   ते 
पेटीडी म ये ठेवून पा याने वच  करा. तयातील एखादा तंतू काचप ीवर पा याचया 

बात सरळ पसरा.

णवभाग	I	-थलो ा् ा	( )
या वन पती प्रामयु याने पा यात वाढतात. मूळ-खरोड-पाने- ले असे कवक  अवयव नसणा या, हररत यामयुळे 

वयंपरो ी असणा या वन पत चया या गटाला रवाल	 (A ) महणतात. वालाम ये खूप कवकवधता आढळते. 
एकपे ीय, ब पे ीय, अकतसू म तर काही ठळक व मरो ा आकाराची वाले आढळतात. उदा. पायररोगायरा, 
ययुलरोक स, उलवा, सरगसम, इतयादी. यातील काही वन पती गरोड्ा तर काही खारट  पा यात  आढळतात. या वन पत चे 

रीर प्रामयु याने मऊ व तंतू पी असते. ाच गटात हरीत य नसलेलया कवकवध प्रकारचया कक व व बयुर ांचा वतंत्पणे 
समावे  हरोतरो, तयास कवक	( ) असे महणतात.

.1	थलो ा् ा	णवभागा्तील	वन प्ती

णवभाग	II-	 ा्ो ा् ा	( ) 

पा्रोगा्राउल हा कारा

पेरीणभत्तीका

सणप्शल	हरर्तलवक

क क पा्रेन ड

पावसा ात जयुनया लसर कभंतीवर, कवटांवर ककंवा खडकांवर  
कहरवागार मऊ गाकलचा पाकहला असेलच. रो ा प ीने तरो अलगद खरवडा. 
कमळालेलया वन पत चे कभंगाखाली कनरीक्ण क न चचा्व करा.

ा गटातील वन पत ना वन पतीस ीचे उभयचर  महटले जाते कारण तया लसर मातीत वाढतात. परंतयु 
प्रजननासाठी मात् तयांना पा याची गरज भासते. या वन पती कनमन तरीय, ब पे ीय व वयंपरो ी असतात. यांचयाम ये 
प्रजनन हे बीजाणू कनकम्वतीने हरोते. ायरो ायटा कवभागातील वन पत ची रचना चपटी ररकबनीसारखी लांब असते. या 
वन पत ना खरी मयुळे, खरोड, पाने नसतात तर पानांसार या रचना असतात व मयुळां वजी मयुळांसारखे अवयव मयुलाभ 
असतात. पाणी व अ ाचया वहनासाठी कवक  ऊती नसतात. उदा. म स ययुनाररआ , मकक या, अ न कसर स, 
रर सया, इतयादी.

 काचप ीवर आच ादक काच ठेवून सू मद चया मदतीने कनरीक्ण करा. तया सरळ तंतूमधील पे म ये कहर या 
नागमरोडी रे ांसारखे हररतलवक पाकहलेत का? ा वन पतीचे नाव पायररोगायरा आहे.

णनरी ण	करा.	

णनरी ण	करा	व	चचा्श	करा.
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. 	 ा्ो ा् ा	णवभागा्तील	वन प्ती

सयांपुण का

						मकणर्ा्ुनारर्ा

पानासारखे
	भाग

मुलाभ थ णसर स

सयांपुण का

पानासारखे	भाग

मुलाभ

वयां्त
वयां्त

पानासारखे	भाग

सयांपुण का

पणण्शका

नेचे मुळेपणण्शक्तील	ण जाणूधानी	पुयांज

लरो ायटा, ायरो ायटा व टेररडरो ायटा या कतनही 
गटांतील वन पत चया रीररचनांम ये रक असले तरी 
तयांचयातील समानता करोणती?

णसलणजनेला ला्कोपोणड्म

. 	 ेरीडो ा् ा	णवभागा्तील		वन प्ती

बागेतील रोकभवंत युडपांम ये तयुमही नेचे पाकहलेच 
असेल. पूण्व वाढ ालेलया नेचयाचे एक पान घेऊन तयाचे 
सखरोल कनरीक्ण करा.
णवभाग	III-	 ेररडो ा् ा	( )

या गटातील वन पत ना मयुळे, खरोड, पाने असे सयु प  
अवयव असतात, पाणी व अ  वहनासाठी वतंत् ऊती 
असतात. पण यांना ले- ळे येत नाहीत. तयांचया 
पानांचया मागील बाजूस तयार हरोणा या बीजाणूं ारे 
प्रजनन हरोते. उदा., नस्व - ने रोलेपीस  नेचे , मासकलया, 
टेरीस, एडीअटम, इ सेटम, कसलकजनेला, 
लायकरोपरोकडयम, इतयादी. 

या वन पत म ये अलकगक प्रजनन हे बीजाणू 
कनकम्वती ारे तर लकगक प्रजनन हे ययु मक कनकम्वती ारे हरोते. 
या वन पत म ये सयु प  अ ी संवहनी सं ा असते. 

णनरी ण	करा	व	चचा्श	करा.

जरा	डोक	चालवा.
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या सवाचे प्रजनन बीजाणूं ारे हरोते. तयांचया रीरातील प्रजननसं ा अप्रकट असलयाने तयांना ीजप ी	
C m   लपलेली प्रजननांगे असणा या वन पती  महणतात.
उपस ी- ीजप ी	( )

या वन पत म ये प्रजननासाठी कवक  ऊती असून तया कबया कनमा्वण करतात, तया वन पत ना बीजपत्ी  महणतात. 
यांचयात प्रजनन प्रकक्येनंतर कबया तयार हरोतात यांम ये ूण व अ साठा असतरो. कबया जतांना सयु वातीस काही काळ 

ूणाचया वाढीसाठी या अ ाचा वापर हरोतरो. कबया ळांम ये ाकलेलया नसणे ककंवा असणे ा वक ांव न बीजपत्ी 

 बागेतील सायकस वक् ककंवा समस टी आकण जा वंदीचे 
ाड, कललीचे ररोप अ ा सव्व उपल ध वन पत चे कनरीक्ण क न 

तयांची तयुलना करा. तयुमहाला आढळलेली सामये व रक यांचया 
न दी करा. आधी पाकहलेलया अनावततबीजी वन पती व या 
वन पती यांत करोणता रक आढळला?

अनावततबीजी गटातील वन पती ब दा सदाहररत, ब वाक ्वक 
व का मय असतात. या वन पत चया खरोडांना ांद्ा नसतात. 
पानांचा मयुकट तयार ालेला असतरो. या वन पत ची नर व मादी 

ले एकाच ाडाचया वेगवेग ा बीजाणूपत्ांवर येतात. यांचया 
कबयांवर नसकग्वक आच ादन नसते, महणजेच यांना ळे येत नाहीत, 
महणूनच यांना अनावततबीजी महणतात. 	महणजे 

	-	न	 ाकलेले नावत्त,	S -	 ीज.	

उदा. सायकस, कपकसया समस टी , युजा माेरपंखी , 
पायनस देवदार  इतयादी.

णवभाग	II-	 ावत्त ीजी	वन प्ती	(A )

वन पत चे अनावततबीजी व आवततबीजी असे कवभाग केले 
आहेत.
णवभाग	I-	 नावत्त ीजी	वन प्ती	( )	

मका, घेवडा, गदाणा, कचंचरोका, आं याची करोय, ग  अ ा कबया पा यात 8-10 तास 
कभजवा. कभजलयानंतर प्रतयेक बी चे दरोन समान भाग हरोतात का हे पहा आकण तयानयुसार वग करण 
करा.

सा्कस

	 .4	 नावत्त ीजी	वन प्ती

क न	पहा.

णनरी ण	करा.	

या वन पत ना येणारी ले हे तयांचे प्रजननाचे अवयव आहेत. लांचे पांतर ळांत हरोते व ळांचया आत कबया 
तयार हरोतात. या कबयांवर आवरण असते. A 	-	 	महणजे आवरण, 	- बी. 

यांचया कबयांचे सहजपणे दरोन भाग सयुटे हरोतात, तयांना द कवबीजपत्ी वन पती महणतात तर यांचया कबयांचे दरोन भाग 
हरोत नाहीत, तयांना एकबीजपत्ी वन पती असे महणतात.
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द	णव ीजप ी	वन प्ती क ीजप ी	वन प्ती
	 ी दरोन बीजपत्े	 एक बीजपत् 

मूळ ठळक प्रा कमक मूळ सरोटमूळ    तंतूमयुळे               

खोड मजबूत, कठीण खाेड. 
उदा, वटवक्

परोकळ उदा, बांबू  
आभासी उदा, केळी
चकतीसारखे उदा, कांदा

पान जाळीदार क राकवनयास   समांतर क राकवनयास    

ल 4 ककंवा 5 भागांचे ल चतयुभा्वगी ककंवा पंचभागी 3 ककंवा 3 चया पटीत भाग असणारे कत्भागी  

अबीजपत्ी अपयु प

लरो ायटा  ायरो ायटा टेररडरो ायटा
अनावततबीजी

बीजपत्ी सपयु प

आवततबीजी

एकबीजपत्ीद कवबीजपत्ी

.4	मोहरी	व	मका	

णनरी ण	करा	व	न दी	पड्ताळन	पहा

वन पती स ी

त तयात कदलेलया माकहतीचया आधारे मरोहरी व मका यांतील 
रक पडताळून पहा.पररसरातील इतर वन पत चीही कनरीक्णे करा. 



0

1.	 	 	व	 क 	्ा	 ्तयांभायांच्ा	्ो ्	जो ा	जुळवा.

.		 ररका ्ा	जागी	् ो ्	प्ा्श्	णनवडन	णवधाने	पूण्श	करा	
व	 णवधानायांची	 कारणमीमायांसा	 प 	 करा.
आवततबीजी, अनावततबीजी, कबजाणू, 
ायरो ायटा, लरो ायटा, ययु मक

 अ.  मऊ व तंतू पी रीर प्रामयु याने...........या 
वन पत चे असते.

 आ. वन पतीस ीचे उभयचर............. गटाला 
महटले जाते.

 इ.  टेरीडरो ायटा वन पतीम ये अलकगक प्रजनन हे 
......... कनकम्वती ारे तर लकगक प्रजनन हे 
............कनकम्वती ारे हरोते.

 ई.  नर व मादी ले एकाच ाडाचया वेगवेग ा 
बीजाणूपत्ांवर येणारी ........... ही वन पती 
आहे.

.	 पुढील	प्र नायांची	उत्तरे	्तुमच्ा	र दायां्त	णलहा.
 अ.  बीजपत्ी उपस ीची वक े कलहा.
 आ. एकबीजपत्ी व द कवबीजपत्ीमधील रक प  

करा.
 इ.  नेचे या रोकभवंत वन पतीचे वण्वन करणारा एक  

पररच ेद तयुमचया दात कलहा.
 ई.  पायररोगायरा या वन पतीची वक े कल न 

आकती काढा.
 उ.  ायरो ायटा या कवभागातील वन पत ची 

वक े कलहा.

	 ्तयांभ 	 ्तयांभ क 	 ्तयांभ
लरो ायटा  ळांचया आत कबया तयार हरोतात. नेचे
ायरो ायटा कबयांवर नसकग्वक आच ादन नसते. सायकस

टेररडरो ायटा या वन पती प्रामयु याने पा यात वाढतात. कचंच
अनावततबीजी या वन पत ना प्रजननासाठी पा याची गरज असते. म स
आवततबीजी पाणी व अ  वहनासाठी ऊती असतात. वाल

1. संगणकातील कचत्े काढ यासंदभा्वत असणारी प्रणाली वाप न पाठात नमूद केलेलया वन पत ची कचत्े काढा.
2. या कचत्ांचा वापर क न वन पती वग करणावर आधाररत    तयार क न वगा्वत सादर करा.

4.	 सु क	व	नामणनदणर्त	आकृत्ा	काढन	 त्ाणवष्ी	
प ीकरण	णलहा.

 मकक या, ययुनाररया, नेचे, पायररोगायरा.
.		 पररसरा्त	 उपल ध	 सणारी	 क ीजप ी	 व	

ीजप ी	 वन प्ती	 मूळासणह्त	 उपल ध	क न	
दो ही	 वन प्त चे	 काळजीपूव्शक	 णनरी ण	 क न	
त्ायांचे	 सयांपूण्श	 रेखा न	 करा	 व	 ्तुमच्ा	 र दा्त	
व ाणनक	भाषे्त	पररच ेद	णलहा.

6. वन प्त चे	 वग करण	 कर्ताना	 कोणत्ा	 ा चा	
णवचार	कला	जा्तो 	्ते	सकारण	णलहा.

उपक्रम	
 अ. वन पती वग करणासंदभा्वत I  व न 

अकधक माकहती कमळवा व 5 ते 10 कमकनटांचे 
भा ण तयार क न प्रा ्वनेवेळी सवाना कवा.

 आ. एकबीजपत्ी व द कवबीजपत्ी प्रकारचया कबयांचा 
सं ह क न वगा्वत कभंतीवर लावा.

 इ. लरो ायटा, ायरो ायटा व टेरीडरो ायटा या 
प्रकारचया प्रतयेक   वन पत चे रोटरो कमळवा 
व माकहती कलहा.

 जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची	

²²²

वाध्ा्
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1.	पररसं ा महणजे काय? 
2. पररसं ेचे कवकवध प्रकार काेणते?
3. पररसं ेतील जकवक व अजकवक घटकांतील अांतरकक्या क ा प तीने पार 
पडतात?

 आकती 7.1 प्रमाणे तयुमचया सभरोवताली 
आढळणा या सजीवांचया  चार   साख ा तयार 
करा.
 उतपादक, भक्क आकण मतरोपजीवी यांचयाम ये 
कायमच आंतरकक्या सयु  असतात. या आंतरकक्येत 
एक क्म असतरो, तयाला अ साखळी महणतात. 
प्रतयेक साखळीत अ ा चार वा पाच न अकधक 
कड्ा असतात. एखाद्ा पररसं ेम ये अ ा 
पर परां ी जरोडलया गेलेलया अनेक अ साख ांचा 
समावे  असतरो. तयातूनच अ जाळे कनमा्वण हरोते. 

पररसयां थे्तील	 जा्शप्रवाह	( 	 	 	 )
 मागील इयततेत परो ण प तीनयुसार आपण सजीवांचे वग करण क कलरो आहरोत. तयानयुसार वयंपरो ी उतपादक , 
परपरो ी भक्क , मतरोपजीवी आकण कवघटक असेही सजीवांचे प्रकार आहेत. सभरोवतालचया पररसं ेतील कवकवध 
भक्क तर  खाली कदलेले आहेत, तयांचे कनरीक्ण करा.

उभ्ाहारी		(णम ाहारी)
उदा. माणूस, अ वल हे 

ाकाहारी व मांसाहारी 
प्रा यांचा तसेच 
वन पतीचा अ  महणून 
वापर करतात. 

द	णव्ती्क	भ क	
(मायांसाहारी)
उदा. बेडूक, घयुबड, 
करोलहा. हे ाकाहारी 
प्रा यांचा अ  महणून 
वापर करतात.	

सव 	भ क
उदा. वाघ, कसंह 

ाकाहारी व 
मांसाहारी प्रा यांना 
खातात. इतर प्राणी 
तयांस खात नाहीत.

प्राथणमक	भ क	
(राकाहारी)
उदा. नाकतरोडा, खार, 
हतती इतयादी. हे वयंपरो ी 
उतपादक वन पती

यांवर प्रतयक्पणे
अवलंबून असतात

साखळी	व	 जाळे	( 	 	 	 	 )	

																													7.1	 साखळी

कचत् 7.1 चे कनरीक्ण क न प्रतयेक घटकातील  संबंध प  करा.

 मागील इयततांम ये तयुमही अ यासलेलया कवकवध पररसं ांमधील 
अ साख ा प  करा.

णनरी ण	करा.	

जरा	डोक	चालवा.

मागे	वळन	पाह्ताना

Ø		 साखळी	व	 जाळे		 	 Ø		 जा्श	मनोरा
Ø			जव-भू-रासा्णनक	चक्र	 	का ्शन,	 सजन	व	ना् ोजन	चक्र

7.	पररसयां थे्तील	 जा्शप्रवाह



 एखादा सजीव इतर अनेक सजीवांचे भ य असतरो. उदा. एखादा क टक अनेक प्रकारचया वन पत ची पाने खातरो मात् 
तरोच क टक बेडूक, पाल, पक्ी यांचे भ य हरोतरो. जर हे एखाद्ा अाकतीने दाखवायचे महटले तर सरळ रे ेतील अ साखळी 
वजी गयुंतागयुंतीचे, अनेक ाखा असलेले जाळे तयार हरोईल. तयालाच कनसगा्वतील जाळे  ( 	 ) महणतात. 

सामानयपणे अ ी अ जाळी कनसगा्वत सव्वत् आढळतात. 

	7. 	णवणवध	सजीव

	 घरी जेवताना एक गमतीदार कनरीक्ण करा. ताटातील कवकवध अ पदा ्व अ साखळीतील 
ककत या ट यातील आहेत ते ळखा. तयाव न आपण अ साखळीचा ककतवा ट पा ठरतरो 
हे रोधून काढा. 

जचा	मनोरा	( 	 )
पोषण	पा्तळी	( 	 )
 अ साखळीतील प्रतयेक पातळीला परो ण 
पातळी  महणतात. परो ण पातळी महणजे अ  प्रा  
कर याचा तर. अ साखळीत अ घटक व ऊजचे 
प्रमाण कनमन तरावरील उतपादकापासून उ  
तरावरील भक्कापयत ट याट यांनी घटत जाते.

्त्ती्	पोषण	पा्तळी

द	णव्ती्	पोषण	पा्तळी

प्रथम	पोषण	पा्तळी

मांसाहारी

ाकाहारी

पररसं ेतील सव्व उतपादक वन पती

उभयाहारी

उतपादक

7. 	पोषण	पा्तळी	

 सभरोवतालचया पररसं ेतील 
कवकवध भक्क न दवा व तयांचे 
परो णप तीनयुसार वग करण करा. 
कचत् 7.2 म ये कवकवध सजीवांची 
कचत्े कदलेली आहेत. तयांपासून 
अ जाळे तयार करा.
1. अ जा ाम ये भक्कांची 

सं या कन चत असते का?
2. अनेक भक्कांचे अ  एकाच 

प्रकारचे सजीव असतील तर 
तयाचा पररसं ेवर  काय पररणाम 
हरोईल?

3. अ जा ाम ये संतयुलन असणे 
का आव यक आहे?  

पररच्	रा ायांचा  
 1 42 म ये कलंडमन या ा त् ाने अ साखळी व तयातील ऊजा्ववहन याचा अ यास केला.
 परर थण्तक ्	मनोरा	( 	 ) ही संकलपना सव्वप्र म चालस्व एलटन या क कट  ा त् ाने 
1 27 म ये इं लंडमधील कबअर बेटांवरील टंडा पररसं ेचा अ यास क न मांडली. यामयुळे या मनरो यास एलट कनअन 
मनरोरा असे सयु ा महणतात.  

जरा	डोक	चालवा.

रोध	 ्ा	
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100	

1000	

10,000	

मासे

प्राणी वक

वन पती वक

 उतपादकांपासून ऊजा्व सव  भक्काकडे 
संक्कमत हरोते ते हा कतचे काय हरोते? सव  
भक्कातच ती अडकन राहते का? तरो प्राणी कजवंत 
असेपयत ती तयाचया रीरातच राहते काय?

	 सव  भक्क मत पावलयानंतर अ साखळीतील 
ऊजा्व ह तांतरणादरमयान तयांचयात अडकन राकहली तर 
काय हरोईल? कनसगा्वत सू मजीव, बयुर ी यासारखे 
कवघटक नसतील तर काय हरोईल?

	 आकती 7.4 म ये दाखवलयाप्रमाणे या मनरो यात प्रतयेक तरावरील ऊजा्व संक्मण दाखकवलेले असते. अ  
साखळीत अनेक ऊजा्व कवकनमय तर असतात. ऊजा्व कवकनमय तर रचनेत ऊजचे ह तांतरण हरोत असताना मूळ ऊजा्व कमी 
कमी हरोत जाते. तसेच सजीव संं या सयु ा कनमन तराकडून उ तराकडे कमी कमी हरोत जाते. पररसं ेतील ऊजचया 
या आककतबंधाला जचा	मनोरा असे महणतात.

 	 सव  भक्क मत पावलयानंतर तयाचया मत 
रीराचे कवघटन करणा या कवघटकांना ती ऊजा्व उपल ध 

हरोते. बयुर ी, सू मजीव हे मत प्रा याचया कनज व रीराचे 
कवघटन करतात. तयांना कवघटक महणतात. मत 
अव े ांपासून अ  कमळवताना कवघटक तयांचे पांतर 
सा या काब्वनी पदा ात करतात. हे पदा ्व हवा, पाणी 
आकण माती यांत सहजतेने कमसळतात. कत ून ते घटक 
पयुनहा वन पत कडून रो ले जातात अाकण पयुढे ते 
अ साखळीत संक्कमत हरोतात.

7.4		जली्	 जा्श	मनोरा	

 याव न तयुमचया आता लक्ात आले असेलच क  सजीवांचया कवकवध परो ण प्रकारांनयुसार तयार हरोणा या 
अ जा ामयुळे ऊजा्व आकण इतर प्रकारची परो क ये पररसं ेत प्रवाकहत हरोत असतात.
 करोणतयाही पररसं ेतील ऊजचा मह वाचा रोत महणजे सूय्व. पररसं ेतील हररत वन पती एकण स र ऊजपक  
काही ऊजा्व अ ाचया व पात साठवून ठेवतात. कवघटकांपयत परोहरोच यापूव  ही ऊजा्व एका परो ण पातळीकडून दस या 
परो ण पातळीकडे संक्कमत केली जाते. कवघटकांकडून यातील काही ऊजा्व उ णतेचया व पात बाहेर टाकली जाते. मात् 
यातील कठलीही ऊजा्व सूया्वकडे परत जात नाही महणून ऊजचा प्रवाह ही एकेरी वाहतूक मानली जाते.

का््श	सयां थायांचे
 भारतीय परर तीक  व पया्ववरण सं ा I  I   

c   m , कद ी. या सं ेची ापना 1 80 
साली कर यात आली असून सं रोधन, प्रक क्ण व पररसंवाद आयरोकजत 
कर याचे प्रमयुख काय्व या सं ेमा त केले जाते. या सं ेमा त 
I 	 	 	 	 	   
हा ं  प्रकाक त कर यात आला आहे.   

 पररसं ेत ततीयक सव  
भक्क जसे वाघ, कसंह यांची सं या 
इतर भक्कांचया तयुलनेत कमी का 
असते ?

जरा	डोक	चालवा.

जरा	डोक	चालवा.

जरा	णवचार	करा.
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जव-भू-रासा्णनक	चक्र	
( - 	 )	
पररसं ेतील ऊजचा प्रवाह हा एकेरी असला 
तरी परो क यांचा प्रवाह मात् चक् य असतरो. 
सव्व सजीवांना वाढीसाठी कवकवध परो क यांची 
आव यकता असते. ेजारील आकतीचे 
कनरीक्ण करा. तयातील कवकवध घटकांचा 
अ यास क न जव-भू-रासायकनक चक् हे 
वत चया दात प  करा. 

 परो ण यांचया पररसं ेतील चक् य 
व पातील प्रवाहाला  जव-भू-रासायकनक 

चक्  असे महणतात.

 सजीवांचया वाढीस आव यक असणा या परो क यांचे अजकवक घटकांकडून जकवक घटकांकडे आकण जकवक 
घटकांकडून अजकवक घटकांकडे पांतरण हरोत असते. ीलावरण, वातावरण, जलावरण कमळून तयार ालेले जीवावरण 
यांचया मा यमांतून हे चक् अकवरत चालू असते. या प्रकक्येत जकवक, भू तरीय आकण रासायकनक परो क यांचे चक् भवन 
गयुंतागयुंतीचे असते तसेच ते पररसं ेतील ऊजा्ववहनाचया पातळीवर  अवलंबून असते.

जव-भू-रासा्णनक	चक्राचे	प्रकार

वा्ुचक्र वसादन	(भू)	चक्र
 मयु य अजकवक वाययु प परो क यांचे संचयन

   प वीचया वातावरणात आढळते.
 नायटरोजन, सजन, काब्वन डाय साइड, 
बा प इतयाद चा समावे  हरोतरो.

 मयु य अजकवक परो क यांचे संचयन प वीवरील मदा, 
अवसाद व अवसादी खडकात आढळते.

 अायन्व लरोह , क ल अ म, रस, जकमनीतील इतर 
घटकांचा समावे .

 अवसादन चक्ापेक्ा वाययुचक् वेगाने घडते. उदा, एखाद्ा भागात C 2 जमा ाला असेल तर वा याबररोबर तयाचे 
लगेच कवसरण हरोते ककंवा वन पत कडून तयाचे रो ण केले जाते.
 हवामानातील बदल व मानवी कक्यांमयुळे या वेगवेग ा चक्ांची गती, ती ता व संतयुलन यांवर गंभीर पररणाम हरोतात 
महणून या चक्ातील कवकवध घटकांचया अ यासावर आता कव े  भर कदला जात आहे.

7. 	जव	-	भू	-	रासा्णनक	चक्र

  वाययुचक् व अवसादन चक् ही दरोनही चक्े एकमेकांपासून पूण्वपणे वेगळी करता येत नाहीत. उदाहरणा ्व, 
नायटरोजन वायू पात  वातावरणात आढळतरो तर नायटरोजन साइड या संययुगांचया व पात मदेत व अवसादाम ये 
आढळतरो. तयाप्रमाणे काब्वन अजकवक व पात मयु यत  भूकवचातील दगडी करोळसा, नाईट, कहरा व चयुनखडकाम ये 
आढळतरो तर वातावरणात C 2 वायू पात आढळतरो. सामानयपणे दगडी करोळ ापेक्ा वन पती व प्रा यांम ये काब्वनचे 
अ ततव कमी काळ असते.

जलावरण	-	
वा्तावरण	
आयां्तरणक्र्ा	

वा्तावरण	-	
प्ा्शवरण	
आयां्तरणक्र्ा	

जलावरण	-	वा्तावरण-प्ा्शवरण	व	णरलावरण	
्ायांची	जीवावरणारी	होणारी		आयां्तरणक्र्ा	

रीलावरणाचे	खडक,	
मा्ती	्ायांमध्े	 पायां्तर	

माही्त	आहे	का	्तु हायांला



का ्शन	चक्र ( 	 )
 काब्वनचे वातावरणातून सजीवांकडे व सजीवांचया मतयूनंतर पयुनहा वातावरणाकडे हरोणारे अकभसरण व पयुनच्वक् करण 
महणजे काब्वन चक् हरोय. अजकवक काब्वनचया अणूंचे मयु यत  प्रका सं ले ण व वसनकक्ये ारे जकवक अकभसरण व 
पयुनच्वक् करण हरोते. महणूनच काब्वन चक् हे एक मह वाचे जव-भू-रासायकनक चक् आहे.

 कहर या वन पती प्रका  सं ले ण 
प्रकक्ये ारे C 2 चे कब दकात पांतर 
करतात, तसेच तया प्रक ने व मेद असे 
काब्वनी पदा ्वही तयार करतात.  ाकाहारी 
प्राणी कहर या वन पती खातात. ाकाहारी 
प्रा यांना मांसाहारी प्राणी खातात. 
महणजेच वन पत कडून जकवक काब्वन 

ाकाहारी प्रा यांकडे, ाकाहारी 
प्रा यांकडून मांसाहारी प्रा यांकडे आकण 
मांसाहारी प्रा यांकडून सव  भक्क 
प्रा यांकडे संक्कमत हरोतरो. 

 जीवा म इंधनाचे वलन, लाकडाचे वलन, वणवे आकण 
वालामयुखी उ ेक यांसार या अजकवक प्रकक्यांमयुळे C 2 वायू 

बाहेर पडून हवेत कमसळतरो. प्रका सं ले णाने वातावरणात 
सजन सरोडला जातरो, तर वसनाने C 2  बाहेर वातावरणात 

सरोडला जातरो. वन पत मयुळे वातावरणातील सजन व C 2 

वायू यांचा समतरोल राखला जातरो.

1. उ ण ककटबंधात काब्वन चक् प्रभावी 
असते? असे का हरोते?

2.  काब्वनचे प वीवरील प्रमाण र आहे. 
तरीही C 2  वायूमयुळे तापमानवाढ का 
हरोत आहे?

3.  हवेतील काब्वन व तापमानवाढ यांचा 
संबंध ळखा.

7. 	का ्शन	चक्र

 ेवटी मतयूनंतर सव्व भक्कांचे जीवाणू व बयुर ी यांसार या कवघटकांकडून अपघटन हरोऊन C 2 वायू पयुनहा मयु  
हरोतरो. हा वायू वातावरणात कमसळतरो व पयुनहा वापरला जातरो. अ ाप्रकारे एका सजीवाकडून दस या सजीवाकडे काब्वनचे 
अकभसरण चालू असते. सजीवांचया मतयूनंतर काब्वन कनसगा्वकडे येतरो व परत सजीवांकडे जातरो. 

6 C 2 + 12 2                         C6 12 6 + 6 2  + 6 2 

सू््शप्रकार

हरर्त ्	

C6 12 6 +  6 2                         6 C 2     + 6 2  + ऊजा्व   
्तयां्तूकणणका

माही्त	आहे	का	्तु हायांला जरा	णवचार	करा.

पा ्ा्तील	रोषण

कारखा ्ा्तील	

2

वन प्ती	 वसन

स ी्	का ्शन

स ी्	 प न

प्राणी	 वसन	

सू््शप्रकार

जीवा म	 यांधन

का ्शन	चक्रा्तील
	प्रमुख	प्रणक्र्ा	 



1.  नायटरोजनचे रीकरण महणजे काय?
2.  नायटरोजन - रीकरणासाठी करोणते सू मजीव 

मदत करतात?

 ब सं य सू मजीव वसनासाठी सजनचा वापर करतात. 
अ ा सू मजीवांना सजीवी महणतात. या सू मजीवांना 

सजनची आव यकता नसते, तयांना कवना सजीवी महणतात.
कब दके, प्रक ने व मेद यांचया कनकम्वतीसाठी सजन मह वाचा 
असतरो. कवकवध रासायकनक प्रकक्यांम ये सजनचा वापर केला 
जातरो. रोनची 3  कनकम्वती सजनपासूनच वातावरणीय 
कक्या-प्रकक्यां ारे हरोत असते. 

सजन	चक्र	( x 	 	)
 प वीवरील वातावरणात सयुमारे 
21  तसेच जलावरण आकण क लावरण 
अ ा तीनही आवरणाम ये सजन 
आढळतरो. जीवावरणातील सजनचे 
अकभसरण व तयाचा पयुनवा्वपर महणजे 

सजन चक् हरोय. या चक्ात  देखील 
जकवक व अजकवक असे दरोनही घटक 
समाकव  असतात. वातावरणात 

सजनची साततयाने कनकम्वती हरोते. 
तसेच तयाचा साततयाने वापरही हरोत 
असतरो. 

सजन अकत य कक्या ील असून 
इतर अनेक मूल यां ी व संययुगां ी 
तयाचा संयरोग हरोतरो. रे वीय सजन 

2 , पाणी 2 , काब्वन डाय 
साईड C 2  व असक य संययुगे 

अ ा व पात आ सजन असलयाने 
जीवावरणातील सजन चक् 
गयुंतागयुंतीचे असते. प्रका सं ले ण कक्येत 

सजनची कनकम्वती हरोते तर वसन, 
वलन, कवघटन, गंजणे यासार या 

कक्यांम ये  सजन वापरला जातरो.

7.7	 सजन	चक्र

ना् ाेजन	चक्र	( 	 )

7. 	ना् ाेजन	चक्र	

 वातावरणात नायटरोजन हा वायू सवा्वत जा त प्रमाणात 
78  आढळतरो. कनसग्वचक्ाचे साततय राख यासाठी 
नायटरोजनची आव यकता असते. कनसगा्वत जकवक आकण 
अजकवक प्रकक्यांतून नायटरोजन वायूचे वेगवेग ा संययुगांत 
घडून येणारे अकभसरण  व पयुनच्वक् करण नायटरोजन चक्  
महणून आेळखले जाते. 

थोडे	आ वा.

माही्त	आहे	का	्तु हायांला

वन प्त ारे	
सजन	णनणम्श्ती

प्रा ्ायां ारे	
सजनचे	 वसन

प्रा ्ायां ारे	रकरा	रेणूचे	णव न

प्रा ्ायां ारे	 2		चे
	उतसज्शन

वन प्त ारे	 		
चे		रोषण	व	

णनणम्श्ती
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 सव्व सजीव नायटरोजन चक्ात भाग घेतात. प्रक ने आकण नययु क आमले यांचा नायटरोजन हा एक मह वाचा घटक 
आहे. इतर अनेक मूल यांचया तयुलनेत नायटरोजन कनक क्य आहे व तरो सहजासहजी इतर मूल यांबररोबर संयरोग करत 
नाही. ब तेक सजीवांना मयु  तीतील नायटरोजन वापरता येत नाही.
ना् ोजन	चक्रा्तील	प्रमुख	प्रणक्र्ा	( 	 	 	 )
1. नायटरोजनचे रीकरण- नायटरोजनचे पांतर वातावरणीय, द्रोकगक व जकवक प्रकक्यांद वारे नायटेट व नायटाइट 
म ये हरोणे.
2. अमरोनीकरण- सजीवांचे अव े , उतसकज्वत पदा ्व यांचे कवघटन हरोऊन अमरोकनआ मयु  हरोणे. 
3. नायटीकरण- अमरोकनआचे नाइटाइट व नंतर नायटेटम ये पांतर हरोणे .
4. कवनायटीकरण- नायटरोजनययु  संययुगाचे नायटरोजन वायूत पांतर हरोणे.

1.		 का ्शन,	 सजन	व	ना् ोजन	्ा	चक्रायांचे	काळजीपूव्शक	णनरी ण	करा	व	खालील	्त ा	पूण्श	करा.

जव-भू-रासा्णनक	चक्र जणवक	प्रणक्र्ा जणवक	प्रणक्र्ा
1. काब्वन चक्
2. सजन चक्
3. नायटरोजन चक्

.		 खालील	चुक चे	णवधान	द ्त	क न	पु हा	णलहा	
व	्तुमच्ा	णवधानाचे	समथ्शन	करा.

 अ. अ साखळीतील मांसाहारी प्रा यांची परो ण 
पातळी ही द कवतीय परो ण पातळी असते.

 आ. परो ण यांचा पररसं ेतील प्रवाह एकेरी 
वाहतूक गणला जातरो.

 इ.  पररसं ेतील वन पत ना प्रा कमक भक्क 
महणतात.

.		 कारणे	णलहा.
 अ.  पररसं ेतील ऊजचा प्रवाह एकेरी असतरो.
 आ. कवकवध जव-भू-रासायकनक चक्ांचे संतयुलन 

असणे गरजेचे आहे.
 इ. परो ण यांचा पररसं ेतील प्रवाह चक् य 

व पाचा असतरो.
4.	 आकृ्तीसह		 प ीकरण	्तुमच्ा	र दायां्त	णलहा.
	 अ. काब्वन चक् 
 आ. नायटरोजन चक्  
 इ.  सजन चक् 

.	 णवणवध	 जव-भू-रासा्णनक	 चक्रायांचा	 सम्तोल	
राख ्ासा ी	कोणकोण्ते	प्र्तन	कराल

.	 साखळी	व	 जाळे	् ायांच्ामधील	आयां्तरसयां यांध		
सणव ्तर	 प 	करा.

7.	 जव-भू-रासा्णनक	 चक्र	 व	 त्ाचे	 प्रकार	 सायांगून	
मह व	 प 	करा.

.	 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	सोदाहरण	 प 	करा.
 अ. वन पत कडून सव  भक्काकडे ऊजचा 

प्रवाह जाताना ऊजचया प्रमाणाम ये काय रक 
पडतरो?

 आ. पररसं ेमधील ऊजा्वप्रवाह आकण परो क यांचा 
प्रवाह यात काय रक असतरो? का?

उपक्रम	:	
	 1. करोणतयाही एका नसकग्वक चक्ावर आधाररत 

प्रकतकती तयार क न तयाचे कव ान प्रद ्वनात 
सादरीकरण करा.

 2.  पररसं ेचे संतयुलन यावर पररच ेद कलहा.  

 नायटरोजन चक्ाप्रमाणे सजन व काब्वन चक्ामधील प्रमयुख 
प्रकक्यांची माकहती इंटरनेटचया साहा याने कमळवा.

²²²

वाध्ा्

रोध	 ्ा	



1. सू मजीव महणजे  काय ? तयांची वक े करोणती आहेत?
2. तयुमही सू मजीवांचे कनरीक्ण कसे केले आहे? 

क न	पहा.

जरा	आ वू	्ा.

 सू मद ्वकाक वाय कदसत नाहीत, पण अवतीभरोवती सव्वत् असतात अ ा सू मजीवांचे कवकवध प्रकार तयुमचया 
ळखीचे आहेत. आपलया दनंकदन जीवनाचा या कवकवध सू मजीवां ी काय संबंध असावा?

उप्ु 	सू मजीव	( 	 		- )

दधापासून दही कसे तयार करतात? या प्रकक्येत नेमके काय घडते? 

 ल टरोबकसलाय जीवाणू दधातील ल टरोज करेचे कक वन प्रकक्ये ारे ल टक आमलाम ये पांतर करतात. यामयुळे 
दधाचा सामू  कमी हरोतरो व दधातील प्रक नांचे थन	 ( ) हरोते. तयामयुळे दधातील प्रक ने इतर 
घटकांपासून वेगळी हरोतात. यालाच दधाचे द ात पांतर हरोणे असे महणतात. ल टक आमलामयुळे द ाला कवक  
असा आंबट वाद येतरो. तयाचा सामू कमी असलयाने दधातील इतर घातक जीवाणूंचा ना  हरोतरो.  

1.  अपचन ालयास ककंवा परोट कबघडलयास ड टर 
दही ककंवा ताक घे यास का सांगतात?

2. कधीतरी दही कडवट व बयुळबयुळीत हरोऊन तयाला 
तार येते. असे का हरोत असेल?

3.  दधाचया सायीचे कक वन  कवरजण  क न 
घरी करोणकरोणते पदा ्व कमळकवतात?

ल ो णसला्	( )
 ता या ताकाचा एक ब काचप ीवर घया. तया बाचा अगदी पातळ र 
बनवा.  तयावर कमक लीन लू रंजकाचा एक ब टाकन आच ादक काच ठेवा. 
संययु  सू मद चया 10  कभंगाने व नंतर उ  क्मतेचया  60  कभंगाने कनरीक्ण 
करा.
 कनळसर रंगाचे काडीसारखे जीव हालचाल करताना कदसले का? या जीवाणूंचे 
नाव ल टरोबकसलाय आहे. यांचा आकार सू म आयताकती असतरो. ल टरोबकसलाय 
हे कवन सी जीवाणू आहेत महणजे सजन क वायही ते ऊजा्वकनकम्वती क  

कतात.
.1	ल ो णसला्

 ह ी लरोककप्रय ालेले प्ररोबायरोकटक  दही  व इतर 
खाद् पदा ्व महणजे नेमके काय?
 अ ा पदा ा्वत ल टरोबकसलाय सारखे उपययु  
सू मजीव वापरलेले असतात. असे खादय रीरासाठी 
आररो यदायक ठर याचे कारण हे सू मजीव अ मागा्वतील 

टीडीअम सार या घातक जीवाणूंना न  करतात व 
आपली  ररोगप्रकतकारक्मता वाढकवतात.

जरा	डोक	चालवा. माही्त	आहे	का	्तु हायांला

Ø		उप्ु 	सू मजीव	:	ल ो णसला्,	रा् ोण म,	णक व	 	
Ø		उप वी	सू मजीव	:		 णड म	व	 ्तर	सू मजीव

.	उप्ु 	व	उप वी	सू मजीव

सायांगा	पा 	
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क न	पा ्ा.

ल ो णसला्	जीवाणूयांचे	उप्ोग
1. दही, ताक, तूप, चीज, ीखंड असे अनेक पदा ्व हे दधाचया कक वनाने कमळतात.
2. कसडार, करोकरो, भा यांची लरोणची इतयादी पदा ाचे मरो ा प्रमाणावर  उतपादन कर यासाठी ल टरोबकसलाय 

कक वन प्रकक्या उपययु  आहे.
3. पचनसं ेचया काया्वत कबघाड ालयास ल टरोबकसलाय व इतर काही सू मजीव ररो यास एकत्पणे देऊन उपचार 

करतात.
4. गाई मह ना कदले जाणारे आंबरोण महणजे ल टरोबकसलायचया मदतीने आंबवलेले अ  असते.
5. मद्ाक कनकम्वती तसेच काही प्रकारचे पाव बनवताना ल टरोबकसलाय कक वन प्रकक्या वापरली जाते.

1. ल टरोबकसलाय जीवाणू ककती उदयरोगांना चालना देतात?
2.  दधदभतं भरपूर उपल ध असलेलया प्रदे ांत करोणकरोणते गहउद्रोग व कारखाने सयु  

हरोऊ कतात?
रा् ोण म:		सहजीवी	जीवाणू  (R 	:	S 	 )	

. 	सो्ा ीनच्ा	मुळायांवरील	गा ीची	णनणम्श्ती	

 मे ी, गदाणा, सरोयाबीन ककंवा अनय करोणतयाही कडधानयाचे ररोपटे घेऊन 3-5     
हायडरोजन पेर साइडचया ावणाने कनजतयुक करा. 

रा् ोण मची	भूणमका	व	मह व	(R 	 	I 	 	R )
 मयुळांवरील गाठीत राहणारे राय रोकबया तया ररोप ाला नायटेट स, नायटाईट स तसेच अकमनरो आमले पयुरवतात व तया 
बदलयात ररोप ांकडून कब दकाचया पात उजा्व कमळवतात. अ ा प्रकारे पर परांना ायद्ाचे ठरणा या नातयाला 
सहजीवन महणतात.
 राय रोकबया हवेतील नायटरोजनपासून नायटरोजनची संययुगे बनवतात. पण या नायटरोजन रीकरणासाठी तयांना 
वाटाणा, सरोयाकबन, घेवडा व इतर कडधानये अ ा क ंबावग य गा  वन पत ची यजमान   महणून गरज असते. 
राय रोकबयांनी तयार क न कदलेलया नायटरोजनययु  संययुगामयुळेच डाळी, कडधानये प्रक नांचा उतक  रोत ठरतात.

 नंतर 70  इ ाइल अलकरोहरोलचया 
ावणात 4-5 कमकनटे ठेवा. कनजतयुक 

पा याने वच  क न गाठीचे अकत य 
पातळ काप करा. एक चांगला  
काप स कननचया ावणात 2-3 कमकनटे 
ठेवा.  काचप ीवर काप ठेवून आच ादक 
काच ठेवा व संययु  सू मद ने कनरीक्ण 
करा. इ े गयुलाबी दांड्ाप्रमाणे कदसणारे 
जीव राय रोकबअम  जीवाणू आहेत.
 हे जीवाणू पाह यासाठी आपलयाला 
कडधानयांचया मयुळांवरील गाठी रोधा या 
लागलया. तया वन पत ना राय रोकबअमचा 
उपयरोग हरोत असेल क  अपाय? 

गा ी

ेर ड
गा ीची	वाणहनी ्ती

ेर ड

गा ीची	वाढ

पेरी	णवभाजन

पेरी	णवभाजन

जीवाणू

सयांसणग्श्त	मूलरोम
रा् ोण म

जीवाणू	सयांसग्श

रोध	 ्ा	
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 कडधानयाचे पीक संपलयानंतर तयाची मयुळे व 
ररोप ाचे काही भाग मयु ाम मातीत कमसळून 
जीवाणूंचे प्रमाण कायम राखले जाते. 
राय रोकबअममयुळे रासायकनक खतांचा वापर कमी 

ालयाने रासायकनक खतांचे द पररणाम टाळले 
जातात. खतांसाठीचा खच्व कमी ालयाने 

ेतक याला  ायदा हरोतरो.

 ह ी लागवड कर यापूव च कबयाणांना 
राय रोकबआययु  व ककंवा पावडर लावली जाते.लागवडीनंतर 
राय रोकबअम हे जीवाणू ररोप ात प्रवे  करतात, या 
प तीला राय रोकबअम  लसीकरण महणतात. हा प्रयरोग 
कडधानयांबररोबरच तणधानय व इतर कपकांनाही नायटरोजनचा 
पयुरवठा कर यासाठी उपययु  ठरतरो.

क न	पा ्ा.

. 	कवकपेरी

पेरी ्

क क

पेरीणभत्तीका

कणलका

कवकपेरी

	णक व	( )

कृ्ती	 :  बाजारातून A 	 	  घेऊन या. एका 
बाटलीत एक चमचा यी ट, 2 चमचे साखर व रोडे करोमट पाणी 
कमसळा. बाटलीचया त डावर एक रंगहीन पारद ्वक गा घ  
बसवा.
 10 कमकनटांनंतर करोणकरोणते बदल कदसले? यात जमा 

ालेलया वायूम ये चयुनयाची कनवळी कमसळा. ही कनवळी 
चंचूपात्ात घेऊन कनरीक्ण करा. काय  कदसते? 
 बाटलीतील ावणाचा एक ब काचप ीवर ठेवून तयावर 
आच ादक काच ठेवा व संययु  सू मद चया मदतीने कनरी ण 
करा. बाटलीतील ावण तसेच सांभाळून ठेवा.
 काचप ीवर लंबगरोलाकार, रंगहीन कवक पे ी कदसलया 
का? तयापक  काही पे ना रोटे गरोलाकार भाग कचकटलेले 
कदसले असतील. या आहेत यी टचया नवीन तयार हरोणा या 
पे ी.
 प्रजननाचया या अलकगक प तीला मयुकलायन
कणलका्न	( )	महणतात. यी ट हा काब्वनी पदा ा्ववर 
वाढणारा कवकवग य परपरो ी सू मजीव आहे.
 यी ट कक व  हे एकपे ीय कवक असून तयांचया सयुमारे 
1500 प्रजाती  अ ततवात आहेत. यी टची पे ी यक क  
प्रकारची असते.

 वरील प्रयरोगात साखरेचया ावणातील काब्वनी पदा ा्वमयुळे यी टची वाढ हरोते व प्रजनन जलद गतीने हरोते.
वत चे परो ण करताना यी टचया पे ी ावणातील कब दकाचे पांतर अलकरोहरोल व काब्वन डाय साइड वायूम ये 

करतात. या प्रकक्येला	णक वन	( ) महणतात. 

पाव	कसा	 न्तो
 यी टचया  या प्रयरोगात आपण बाटलीम ये जे ावण बनकवले हरोते, तयाचा वापर क न पाव कसा बनवता यईेल याची 
माकहती कमळवा व तयाप्रमाणे कती क न पाव तयार करा. पाव जाळीदार कसा ाला याची कारणे रोधा व  कलहा.
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माही्त	आहे	का	्तु हायांला

 साखर कारखानयांना जरोडून ब धा अलकरोहरोल 
उतपादनही केले जाते. उसाचया रसाची मळी कनघते. 
कतचयातही भरपूर प्रमाणात कब दके असतात. 
मळीम ये सकररोमायकसस कक व कमसळून कतचे 
कक वन केले जाते. या प्रकक्येत थन ल	
( 2H5 ) अलकरोहरोल हे प्रमयुख उतपादन तर 
ई टर व इतर अलकरोहरोलस ही उप-उतपादनेही 
कमळतात.
 इ न लपासून परीट, मद्ाक व इतर रसायने 
कमळतात. तसेच इ न ल हे धूरकवरकहत व उ  
प्रतीचे इंधनही आहे. इ न लचया दयरोकगक 
उतपादनासाठी उसाचया मळीप्रमाणेच मका, जव 
ककंवा सात ू  अ ा इतर धानयांचाही वापर 
केला जातरो.
   ाक्ाचया रसात असलेलया लयुकरोज व 

टरोज करांचेही यी टचया मदतीने कक वन केले 
जाते व कमळणा या अलकरोहरोल पासून वाईन हे पेय 
बनवले जाते.  

जरा	डोक	चालवा.

1.  भारतासह ब याच दे ांम ये ह ी पेटरोल व कड ेल 
या इंधनांत 10  इ ेन लचे कम ण करणे स ीचे का 
केले आहे.?

2.  महारा ात नाक क या हराजवळ वाईन कनकम्वतीचे 
उदयरोग मरोठया प्रमाणावर का उभारले आहेत?

3.  ग हाची चपाती  गते, मात् पाव हा जाळीदार, 
मऊ आकण पचायला हलका असतरो. असे का हरोते?

जव	उपचार	( - )
 पामतेल कनकम्वतीत तयार हरोणारे कव ारी पदा ्व, 
इतर काही दयरोकगक प्रकक्यांम ये मयु  हरोणारे जड 
धातू, क्ार रो ून घे यासाठी ्ारोणव्ा	
ला्पोणलण का	(Yarrowia lipolytica) हे कक व 
वापरतात. तर सकररोमायकसस सेरेकवसी हे कक व 
असकनक हया प्रद काचे रो ण करते.
 Alcanyvorax जीवाणूंचा वापर क न 
समयु ातील तेलगळती वच  केली जाते. 

प्रण्तजणवक	(A )

 सू मजीवांचा ना  व  तयांचया  वाढीस प्रकतकार करणारी जीवाणू व कवकांपासून कमळवलेली काब्वनी  संययुगे महणजे 
प्रकतजकवके हरोत. कवसा या तकातील प्रकतजकवकांमयुळे  धरोपचारांम ये क्ांती घडली. क्यासार या ररोगाचे तर आता 
काही दे ांतून जवळ जवळ कनमू्वलन ाले आहे.
 प्रकतजकवके मयु यत  जीवाणूंकव  काय्व करतात. काही प्रकतजकवके आकदजीवांना न  क  कतात. 
 काही प्रकतजकवके अनेक प्रकारचया जीवाणूंकव दध उपयरोगी ठरतात, अ ांना णव ्त्त	 े 	 प्रण्तजणवक	  

c m c  असे महणतात. उदा. मपीकसलीन, म ीसीलीन, टेटासाय ीन इतयादी. ररोगाची लक्णे 
कदसत असूनही ररोगजंतूचे अ ततव सापडत नाही ते हा  c m c  चा वापर केला जातरो.
 जे हा ररोगकारक सू मजीव करोणता आहे हे कन चत समजते ते हा म्ा्शणद्त	 े 	प्रण्तजणवक	  c m 

c  वापरली जातात. उदा . पेकनकसलीन, जटामायकसन, एरर रोमायकसन इतयादी.

का््श	सयां थायांचे	
	 पयुणे ये े 1 52 साली ापन ालेली न नल इं टी ूट  हायर लरोजी ही सं ा जागकतक आररो य 
संघटनेचया सहकाया्वने  ताप, गरोवर, कावीळ  तसेच सांचे कवकार यांवर सं रोधनाचे काय्व करत आहे.	
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उप वी	सू मजीव	( 	 - )
कवक	( )

 पेकनकसलीन c  पेकनकसकलअम या कवकापासून कमळणारा प्रकतजवकांचा गट असून ट ायलरोकरोकाय, 
टकडआ, टे टरोकरोकाय प्रजात चया जीवाणूंपासून हरोणारे संसग्व आटरो यात आण यास तयाचा वापर हरोतरो. कान, 

नाक, घसा, तवचा यांना जीवाणूंमयुळे हरोणारे संसग्व तसेच नयूमरोकनआ, कालट वर लरोकहतांग वर  यांवर उपचार 
कर यासाठी पेकनकसलीनययु  धे उपययु  आहेत.

पेणनणसलीन	( )

1.	पावसाळयात चामडी व तू, गरोणपाट यांत काय बदल ालेले कदसतात?
2. अ ा व तू तयुमही तयानंतर ककती काळ वाप  कता ? 
3. या व तू कहवा ात ककंवा उनहा ात का खराब हरोत नाहीत?

	पररच्	रा ायांचा
 सट मेरीज ह पटलमधील सू मजीव ा त्ाचे 
प्रा यापक अले ांडर ेकमंग यांनी तयांचया प्रयरोग ाळेत 
काचेचया ब यांम ये कनरकनराळया प्रकारचया जीवाणूंची  व 
बयुर ची वाढ केली हरोती.
 3 स टबर 1 28 ररोजी ेकमंग जे हा 
ट ायलरोक कस जीवाणूंचे कनरीक्ण करत हरोते, ते हा 

एका ब ीत तयांना कवलक्ण गरो  कदसली. तया ब ीत 
बयुर ीचे कठपके वाढले हरोते. पण तया कठप यांभरोवतीची 
जागा मात् वच  ाली हरोती. महणजेच जीवाणू च  
न  ाले हरोते. ही बयुर ी महणजे पेकनकसकलअम हरोय आकण 
कतचयातील ावामयुळेच जीवाणू न  ाले हरोते हे तयांनी 
अकधक अ यासाने कस  केले.
 अ ा प्रकारे एका अनपेकक्त घटनेतून जगातील पकहले 
प्रण्तजणवक	(A )  पेकनकसलीन जनमाला आले 
हरोते आकण असा य ररोगांना कनयंत्णात आण याचया 
प्रयतनांचा पाया रचला गेला.
 आपले जीव वाचवणा या प्रकतजकवकाचे सं रोधक 
महणून अले ांडर ेकमंग यांचया  कायमच णात 
रहायला हवे. नाही का?

सावधान	
* प्रकतजकवके ही नेहमी ड टरांचया सललयाने 

घया. 
* धाचया दकानातून ड टरांचया 

कच ीक वाय करोणतीही प्रकतजकवके मागू 
नका.   

* घसा दखी, सद -खरोकला, इंन युए ा 
ालयास प्रकतजकवके वत  न घेऊ नका.

* डरोस पूण्व हरो याआधीच बरे वाटले तरी 
प्रकतजकवकांचे नेमून कदलेले डरोस पूण्व करा.

* तयुमहाला उपयरोगी ठरलेली प्रकतजकवके 
दस याला  सयुचवू नका.

कावे	्ते	नवलच.	
 मयुं या आपलया वा ळात बयुर ी वाढवून कतचयापासून अ  कमळवतात. तर काही जात चे भयुंगे व क टक ाडांचया 
खरोडावर आलेलया बयुर ीम ये अंडी घालून अ ांचया अ ाची सरोय क न ठेवतात. 

ड . ले ायांडर	 ेणमयांग

सायांगा	पा 	
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 हवेम ये कवकांचे सू म बीजाणू असतात. लावा कमळालयास सयुती कापड, गरोणपाट, चामडी व तू, लाकड अ ा 
काब्वनी पदा ावर हे बीजाणू जतात. कवकाचे तंतू या पदा ात खरोलवर क न वत चे परो ण व प्रजनन करतात. या 
प्रकक्येत तरो मूळचा पदा ्व कमकवत हरोतरो महणूनच बयुर ी आलेले कापड, गरोणपाट, चामड्ाचया चपला- बूट, पाककटे, 
प े  ार काळ कटकत नाहीत. तसेच लाकडी व तू खराब हरोतात.

 आईने लरोणचं ककंवा मयुरां याची बरणी उघडलयावर कधीतरी आतम ये काळी पूड तर 
कधी पांढ या चकतया कदसतात. हे न   काय असते? 
असे पदा ्व खा यास अयरो य का ठरतात?

 लरोणची, मयुरांबे, जम, स स, चट या  अ ा लसर अ ांतही कवकांचया कवकवध प्रजाती वाढतात.  या अ ातील  
परो ण ये रो ून वत ची वाढ व प्रजनन करतात. या प्रकक्येत बयुर ीकडून मायकरोट नस ही कव ारी रसायने अ ात 
कमसळली जाऊन ते अ  कव ारी हरोते. तयामयुळे बयुर ी आलेले अ  खा यास अयरो य ठरते.

ीणड म	( )
 समारंभातील जेवणावळीम ये काही य ना अ ातून कव बाधा   हरोते. हे अ  अचानक 
कव ारी कसे बरे बनते?                       

  क जवलेले अ  खराब करणारे हे जीवाणू महणजेच टीकडअम. या जीवाणूंचया सयुमारे 100 प्रजातीतील काही 
वतंत्पणे मातीत जगतात तर काही मानव व इतर प्रा यांचया अ मागा्वत आढळतात. हे जीवाणू दंडाचया आकाराचे असून 

प्रकतकल परर तीत बाटलीचया आकाराचे ीजाणू	( ) तयार करतात. या जीवाणूंचे वक  महणजे ते 
सजनचे हवेतील सव्वसामानय प्रमाण सहन क  कत नाहीत कारण ते कवन सी परर तीत वाढतात.

    
 पररच्	रा ायांचा	
	 मांसाची नासाडी बकसलस  जीवाणूमयुळे  हरोते, असे मानले जात हरोते. मात् हान अमजेम ांनी टीडीअम 
बरो युकलनम हे कवन सी जीवाणू यांस कारणीभूत असलयाचे दाखवून कदले. 
 इदा  बग टन यांनी क कागरो कवद्ापीठातून सू मजीव ा त्ाचे उ  क क्ण घेतले. गस गगररन यांमयुळे हरोते त	े
णवष	( x ) व तयाकव  उपययु  प्रण्तणवष	(A x )	यावरील इदा बग टन यांचे सं रोधनकाय्व उ ेखनीय 
आहे. टाय स  या घातक ररोगाचया सं रोधनादरमयान तयांना वत ला तया ररोगाची बाधा ाली, पण तयांनी तयावर मात 
क न सं रोधन सयु च ठेवले. तयांचया या काया्वब ल तयांना 1 47 चे टाय स मेडल  प्रदान कर यात आले .

जरा	णवचार	करा.

.4	 ीणड म	प्रजा्ती
्तर	रोगकारक	सू मजीव	( 	 	 -	 )

 आपलयाला  टीकडअममयुळेच काही आजार हरोतात का?
 इतर अनेक प्रजात चे जीवाणू, कव ाणू,आकदजीव व कवक हे सू मजीवही अनेक मानवी ररोगांसाठी कारणीभूत आहेत. 
जीवाणूपेक्ाही आकाराने लहान असणा या व  सजीव पे ीतच वाढ व प्रजनन करणा या कव ाणूंब ल तयुमहाला 
माकहती आहे. आता पा या ते आपलयाला त्ासदायक कसे ठरतात.

ीणड म	ण नी									 ीणड म	परण ज स			 ीणड म	 ो ुणलनम				 ीणड म	णड सा ल
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रोगप्रसार	व	प्रण्त यांध

सू मजीवांमयुळे वन पती व प्रा यांना  हरोणारे ररोग करोणते आहेत व तयावर काय 
उपाययरोजना कर यात येतात?माणह्ती	णमळवा.	मा

रोगाचे	नाव कारक प्रसार प्रण्त यांध
ए स कव ाणू ए स ालेलया य ीचया रीरातील 

र , वीय्व, आईचे दध
इंजे न व सयुया पयुनहा पयुनहा न वापरणे, 
सयुरकक्त लकगक संबंध 

कावीळ कव ाणू दक त पाणी, अ  वच  गाळलेले पाणी, अ  ाकन 
ठेवणे.

इन युएन ा कव ाणू ररो या ी संपक ररो या ी संपक टाळणे व  वच ता.
गरोवर, कांकज या कव ाणू ररो या ी संपक कनजतयुक पाणी, वच  अ , 

लसीकरण करणे.
बड्व ू 7  
वाईन ू 1 1

कव ाणू ररोगी पक्ी, प्राणी वच ता  व यरो य क जवलेले  मांस

डगी ताप ड यू कव ाणू डासांचा दं   पररसराची वच ता, पाणी साठू न 
देणे, डासांवर कनयंत्ण ठेवणे.

नयूमरोकनआ जीवाणू ररो याकडून हवेत येणारे सू म ब लसीकरण, ररो यापासून दर राहणे.
क ररोग जीवाणू ररो या ी दीघ्वकाळ सा य ररो या ी संपक व तयाचया व तू वापरणे 

टाळणे

क लरा जीवाणू दक त अ , पाणी वच  अ   व पाणी 
कहवताप मलेररया आदीजीव  डासांचा दं  , अ वच  पररसर पररसराची वच ता, पाणी साठू न 

देणे, डासांवर कनयंत्ण ठेवणे.
केसातील क डा, 
नायटा, गजकण्व, 
तवचेवरील च े

कवक ररो या ी व तयाचया व तूं ी संपक वच ता राखणे, ररो या ी संपक 
टाळणे.

जरा	डोक	चालवा.

1.  लरोणचयाचया बरणीला आतून मीठ लावतात व रोड वर तेलाचा र ठेवतात  तरो 
क ासाठी ?

2. कवकतचे खाद्पदा ्व कटकव यासाठी तयात करोणती परररक्के कमसळली जातात?   
3.  कवक वगा्वचे इतर वन पती व प्रा यांना हरोणारे काही उपयरोग रोधा.
4.  दगड ल लायकेन  या मसालयाचया पदा ा्वची रचना क ी आहे? तयांचा 

आणखी उपयरोग करोठे हरोतरो?
5.  खाद्पदा ्व कवकत घेताना यांचया वे नावर  कनकम्वतीची व खराब हरो याची 

तारीख ापलेली असेल असेच पदा ्व का घयावेत?
. 	दगड ल
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1.	 खाली	णदलेल्ा	प्ा्श्ायांपक 	्ो ्	प्ा्श्ाची	णनवड	
क न	णवधाने	पूण्श	करा	व	त्ाचे	 प ीकरण	द्ा.

 मायकरोट ीनस, ककलकायन, राय रोकबअम
 अ.  यी ट .............. प तीने अलकगक प्रजनन 

करते.
 आ. बयुर ीजनय कव ारी रसायनांना.......... 

महणतात.
 इ. क ंबावग य वन पती .............. मयुळे जा त 

प्रमाणात प्रक नांची कनकम्वती क  कतात.
	 खालील	 पदाथाांमध्े	 कोणकोण्ते	 सू मजीव	
आढळ्ता्त.	त्ायांची	नावे	णलहा.

  दही, पाव, कडधानयांचया मयुळांवरील गाठी, 
इडली, डरोसा, खराब ालेली बटा ाची 
भाजी.

.		 वेगळा	र द	 ळखा.	्तो	वेगळा	का	आहे	 	
 अ.  नययुमरोकनया, घटसप्व, कांकज या, क लरा.
 आ. ल टरोबकसलाय, राय रोकबयम, कक व 

टीकडअम. 
 इ. मयुळकज, तांबेरा, बेला, मरो इक.
4.		 रा ी्	कारणे	णलहा.
 अ. उनहा ात खूप काळ ठेवलेलया  वरणावर ेस 

जमा ालेला कदसतरो.
 आ. कपडयांम ये डांबराचया गरो ा ठेवलया जातात.
.		 कवकज ्	रोगाच्ा	प्रसाराची	माध्मे	व	प्रण्त यांधक	
						उपा्	णलहा.
.		 जो ा	जुळवा.

 	समूह  	समूह 
 1. राय रोकबअम अ. अ  कव बाधा
 2. टडीअम आ. नायटरोजन रीकरण
 3. पेनीकसकलअम इ. बेकरी उतपादने
 4. यी ट  ई. प्रकतजकवक कनकम्वती

7.	 	उत्तरे	णलहा.	
 अ. लहान मयुलांना करोणकरोणतया लसी कदलया 

जातात? का? 
 आ. लस क ी तयार केली जाते? 
 इ. प्रकतजकवकामयुळे ररोगकनवारण प्रकक्या क ी घडून 

येते ? 
 ई. मानवाप्रमाणे प्रा यांनाही प्रकतजकवके कदली 

जातात का ? दरोघांनाही कदलेली प्रकतजकवके 
सारखीच असतात का? 

 उ. कवक  ररोगावर लस तयार कर यासाठी तया 
ररोगाचे जंतू सयुरकक्तपणे का जतन करावे  
लागतात? 

.		 थोड ्ा्त	उत्तरे	णलहा.
 अ.  कव तत क्ेत् प्रकतजकवके महणजे काय?
 आ.  कक वन महणजे काय?
 इ. या या कलहा. प्रकतजकवक

उपक्रम	:
	 	 जेनेररक धांब ल माकहती कमळवा व 

तयाबाबत वगा्वत चचा्व करा.

²²²

वाध्ा्
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हवामान	( )			
 एखाद्ा कठकाणी ठरावीक वेळेला असलेलया वातावरणाचया तीला हवामान असे महणतात. वातावरणाची ही 

ती हवामानाचया कवकवध घटकांवर अवलंबून असते. हवामानाची  ती ठरव यासाठी अनेक घटक कारणीभूत 
आहेत. आकती .1  

 आपण बरेचदा आज खूप गारठा आहे, आज खूप गरम वाटते आहे.   अ ा वा यांमधून आपलया कठकाणी असलेलया 
हवामानाकव यी आपले मत य  करत असतरो. 

 हवामान हे सतत बदलत नाही. ते एका प्रदे ात दीघ्वकाळासाठी सारखेच असते. याव न असे लक्ात येते क  हवेचा 
संबंध कन चत कठकाणा ी व कन चत वेळे ी असतरो, तर हवामानाचा संबंध मरो ा प्रदे ा ी व मरो ा कालावधी ी 
असतरो. हवेत अलपकाळ बदल हरोतात, तर हवामानात बदल हरो यासाठी प्रदीघ्व काळ लागतरो. 
 हवामान आपलया दनंकदन जीवनाम ये मह वाची भूकमका पार पाडत असते. आपलया अ , व त्, कनवारा या 
प्रा कमक गरजा तसेच कवकवध यवसाय यांवर हवामानाचा पररणाम हरोतरो. भारतासार या ेतीप्रधान दे ांसाठी तर 
हवामानाचे मह व अननयसाधारण आहे. कवमानांसाठी धावप ा बनवणे, बंदरकनकम्वती, मरोठे पूल उभारणे आकण अकतउंच 
इमारती बांधणे आकद यरोजनांम ये हवामानाचया कवकवध घटकांचा जसे वा याची कद ा व गती, तापमान व हवेचा दाब  
इतयादी बाब चा  कवचार केला जातरो. 

जरा	आ वू	्ा.
1. वातावरणाचा आपलया दनंकदन जीवना ी कसा संबंध येत असतरो?
2. दरद ्वन, आका वाणीवरील कवकवध बातमयांमधून हवामानासंदभा्वत करोणकरोणते 
    अंदाज वत्वकवले जात असतात?

 यता

हवामानाचे घटक

सूय्वप्रका

ढग

वातावरणाचा दाब

 आ ्वता पज्वनय 

तापमान 

9.1	हवामानाचे	 क	 

हवामानाचा  करोणकरोणतया  घटकांवर अनयुकल ककंवा प्रकतकल पररणाम हरोतरो? हा 
पररणाम कमी कर यासाठी काय करावे लागेल? 

जरा	डोक	चालवा.

Ø		हवामान	 	 	 Ø		हवामान	रा
Ø			 नकचरा	 ्व थापन		 Ø		आपत्ती	 ्व थापन

9.	प्ा्शवरणी्	 ्व थापन

 हवामान हे हवेचया तया वेळचया 
तीवर अवलंबून असते. एखाद्ा 

प्रदे ातील हवामानाचया कवकवध 
घटकांचया दकनक तीचे व ानयुव  
कनरीक्ण व मरोजमाप क न कवक  
कालावधीतील काढलेली सरासरी 
महणजे तया प्रदे ाचे  हवामान हरोय.	
वा्तावरणाच्ा	 दी ्शकालीन	 था्ी	
थ्तीला	हवामान	 हण्ता्त.  

हवामाना्तील	 दल	( 	 	 )
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एखाद्ा कठकाणचे हवामान ठरकवत असताना पूव  अ यासलेलया हवामानाचया कवकवध अंगांचा अ यास करावा 
लागतरो. तयांचे कनरीक्ण क न न द ठेव यासाठी जगातील ब तेक दे ांनी हवामान खाते ापन केले आहे. यांना वेध ाळा 
असे महणतात. या वेध ाळा आधयुकनक यंत्सामयु ी व उपकरणांनी सयुस ज आहेत.

वत्वमानकालीन हवामानाचया तीचे गतकालीन हवामानाचया संदभा्वत कव ले ण केलयास भकव यकालीन बदलांचा 
अंदाज करता येतरो. पण हवामान महणजे वातावरणाचया कवकवध घटकांचे संकम  व प असलयाने तयाबाबत अंदाज करणे 

ारच गयुंतागयुंतीचे असते. एखाद्ा कठकाणचे हवामान सावका  व मया्वकदत व पात बदलत असेल तर ते ील बदलांचा 
अंदाज करणे सरोपे असते. पण या कठकाणी हवामानात हरोणारे बदल गयुंतागयुंतीचे व पर परावलंबी असतील आकण ते 

ी गतीने घडत असतील तर तयांचयातील बदलांचा अंदाज करणे कठीण असते. 

1. मानवाची प्रगती हवामान व भ गरोकलक अनयुकलते ी कनगकडत 
असते.

2.  तकानयु तकांचया हवामानाचया अनयुभवाचया आधारेच मानवाने 
आपलया जीवनाचे वेळापत्क आखले आहे.

3.  हवामानाचा ेतीचया उतपादनावर हरोणारा पररणाम लक्ात घेता 
हवामानाचा अ यास करणे ा त् ांना  आव यक वाटते.

हवामानाचे	सजीव	स ीमधील	मह व	(I 	 	 	 	 	 )

1.  दनंकदन  तसेच दीघ्वकालीन हवेचा व हवामानाचा मानवी जीवनप तीवर प्रतयक् वा अप्रतयक् प्रभाव पडत 
असतरो. भूप , जला ये, वन पती व प्राणी  कमळून प वीवर नसकग्वक पया्ववरण तयार हरोते. हे पया्ववरण 
सजीवांचया कवकासास कारणीभूत ठरते.

2.  एखाद्ा प्रदे ातील लरोकांचा आहार, परो ाख, घरे, यवसाय व जीवनाची प ती कनवड यास तया प्रदे ातील  
हवामान साहा यभूत ठरते. उदाहरणा ्व का मरी तसेच राज ानमधील लरोकांचे वक पूण्व राहणीमान.

3.  सागरजलाची क्ारता, सागरप्रवाहांची कनकम्वती व जलचक्ाची कनकम्वती या सव्व बाबी हवा व हवामानाचया कवकवध 
घटकां ीच संबंकधत आहेत. 

4. भूप ाचया आच ादनातील खडक कवदारणाचे काय्व हवामानातील कवकवध घटक करीत असतात.
5.  मातीचया कनकम्वतीत आकण कवकासात हवामानाचे अननयसाधारण असे मह व आहे.
6.  मातीत असणा या जीवाणूंचा सक य याचया कनकम्वतीत मह वाचा वाटा असतरो. ही प्रकक्या हवामानातील 

कवकवध घटकांवर अवलंबून असते.
 अ ा प्रकारे वरील अनेक गरो व न प  हरोते क  वातावरण व हवामान ा त्ाचा अ यास  मानवी जीवनाचया 

ीकरोनातून अननयसाधारण असाच आहे.

23 माच्व हा कदवस जागकतक 
हवामान ा त् कदन  महणून साजरा 
कर यात येतरो. हवामान ा त् 
संदभा्वत माकहती घेऊन तयाआधारे 
जाणीव जागती कर यासाठी त े 
तयार करा.

 णदनणवरेषणवचार	करा	व	चचा्श	करा.
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जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची
 इंटरनेटवरील कवकवध सच्व इंकजनस वाप न खालील 
सं ांचया माकहतीची न द असलेलया कवकवध कलं स रोधा. 
प्रा  माकहतीवर आधाररत अहवाल तयार करा.    
आयां्तररा ी्	हवामानरा 	सयां था	( )
भार्त	उ णप्रदेरी्	हवामानरा 	सयां था	(II )
रा ी्	समु ी	व	वा्तावरणी्	 ्व थापन	( AA)

हवामानरा 	( )
  हवेतील कवकवध घटक, कनसग्वचक्े, प वीचया भ गरोकलक हालचाली व हवामान या सवाचया पर पर संबंधाचा 
अ यास व कव ले ण करणारे ा त् महणजे हवामान ा त् हरोय. 
  यात हवामानकव यक वादळे, ढग, पज्वनयव ी, मेघगज्वना आकण कवजांचा कडकडाट या व अ ा अनेक घटकांचा 
अ यास केला जातरो. याव न भकव यातील हवामानाब ल अंदाज य  केले जातात. याचा उपयरोग सव्वसामानय जनता, 

ेतकरी, मासेमारी यवसाय, कवमानसेवा, जलवाहतूक आकण कवकवध सं ांना हरोतरो. 

भार्ती्	हवामान	खा्ते	(I 	 	 	)

भारतीय हवामान खातयाची ापना 1875 म ये क कट ांनी कसमला ये े केली. तयाचे मयु य काया्वलय पयुणे ये े आहे. 
मयुंबई, करोलकता, चे ई, नागपूर व कद ी ये े याची प्रादेक क काया्वलये आहेत. दर कदव ी हवेची ती क ी राहील 
हे द ्ववणारे नका े तयार केले जातात. 24  तासात 2 वेळा असे नका े तयार क न प्रकस  केले जातात. ये े हवामानासाठी 
लागणारी उपकरणे, रडारचया सहा याने हवामानासंबंधी य  केलेले अंदाज, भूकंपमापना ी कनगकडत हवामानाचे अंदाज, 
पज्वनय संदभा्वतील अंदाजासाठी  उप हाचया मदतीने हवामानाचे अंदाज, हवा प्रद ण इतयादी कव यावर साततयाने सं ाेधन 
चालू असते.

भारतीय हवामान खातयात  कवमान उ ाण खाते, न कानयन खाते, ेती, पाटबंधारे, समयु ात तेल सं रोधन व 
उतपादन करणा या सं ा यांचा समावे  हरोतरो.  धयुळीची वादळे, वाळूची वादळे, मयुसळधार पाऊस, उ णतेची आकण 

ंडीची लाट, तसयुनामी इतयादी संकटांची पूव्वसूचना कवकवध खातयांबररोबरच सव्व प्रकस ी मा यमे व नागररकांपयत परोहचवली 
जाते. यासाठी अतयंत उ  तंत् ानाने स ज असे अनेक उप ह भारताने अवका ात सरोडले आहेत. यांचयामा त 
कमळालेलया  माकहतीचे प रण वा कव ले ण कर यासाठी भारतात अनेक कठकाणचया वेध ाळा उततम दजा्वचे काम 
करत आहेत. ( . . . )

मा सून	प्रा प	व	हवामानाचा	 यांदाज	( 	 	 	 	 )
	 भारतातील मानसूनसंबंधी हंगामातील अंदाज वत्वव याची परंपरा ंभर व ापेक्ा जयुनी आहे. सन 1877 म ये पडलेलया 
द काळानंतर I  चे सं ापक एच. ए . लेन रोड्व यांनी 1884 म ये कहमालयातील ब व ी हा  घटक गहीत ध न 
सव्वप्र म असा  अंदाज वत्ववला हरोता. 1 30 चया द कात I  चे ततकालीन संचालक सर कगलबट्व व कर यांनी 
जगभरातील कवकवध हवामान ा त्ीय घटक व ये ील मानसूनचा संबंध अधरोरे खत क न तयांचया उपल ध कनरीक्णांचया 
आकण पूव चया न द चया आधारे येणारा मानसून कसा असेल याचे गहीतक मांडले. 1 0 चया द कात ड . वसंतराव 
गरोवारीकर यांचया पयुढाकाराने जगभरातील हवामाना ी संबंकधत 16 घटकांवर आधाररत मानसूनचे प्रा प बनव यात आले. 
1 0 ते 2002 पयत हे प्रा प वापरले जात हरोते. 

का््श	सयां थायांचे
 संययु  रा संघात  	माच्श	19 0 ररोजी 
'जागण्तक	हवामानरा 	सयां ना 		( 	

	 )	या 
सं ेची ापना कर यात आली. या सं ेचे 
काय्व अ सयुरक्ा, जल यव ापन, दळणवळण 
यांसाठी अतयंत मरोलाचे आहे .
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सायां ्क 	प्रा प	
 गतकाळात कवकवध प्रदे ांत समयु ाचे तापमान, 
वातावरणाचा दाब आकण तया व चा मानसून कसा 
हरोता यांचा एककत्त अ यास क न तया तयुलनेत स या 
तया प्रदे ातील हवामानाचया न दी क ा आहेत तयाला 
अनयुस न सद् तीत मानसून कसा असेल याचा 
अंदाज लावला जातरो.  

सयां ्ातमक	प्रा प	(डा्नाणमक)	 	गणण्ती्	म डेल	
 हवामानातील चालू घडामरोडी आकण तयांचयाम ये 
सयु  असणा या भ कतक प्रकक्यांचा अंदाज घेऊन 
सं यातमक प्रा पां ारे अंदाज वत्वव यात येतरो. 
हवामानाची चालू कनरीक्णे वाप न परम संगणकाचया 
साहा याने गकणती प्रकक्या केलया जातात. गकणतीय 
प्रकारात मरोडणारी प्रा पे दनंकदन भ गरोकलक घडामरोडीवर 
आधाररत महासंगणक य तंत् ानाने मांडली जातात.  

	 करोणतेही हवामान ा त्ीय प्रा प हे तयात वापर यात येणारे घटक आकण म डेलसमधून आपलयाला अपेकक्त 
असणा या पररणामाचया पर परसंबंधावर अवलंबून असते. मात् समयु  आकण वातावरणात हे पर परसंबंध कायम 
एकसारखे राहत नसलयाने हवामान ा त्ीय प्रा पात तयानयु प सतत बदल करावे लागतात. 

समु ्त	प्रा प
 अनेक प्रा पांम ये वापर यात आलेलया या 
घटकांचा मानसूनवर प्रभाव जा त आहे, अ ा घटकांना 
गहीत ध न एककत्त अंदाज दे यात यतेरो. स या I  
त  कदला जाणारा अंदाज अ ाच प्रकारे अनेक 
प्रा पांचे एककत्त कलत असते. याला समयु त 
प्रा प महणतात. 

 स या II  त  नवीन प्रा पे तयार केली जात 
आहेत. स याची प्रा पे अकधक उपययु  बनवणे, काही 
नवीन प्रा पे आकण तंत् ान कवककसत करणे अ ा दरोनही 
तरांवर काम सयु  आहे.  यासाठी रडार यंत्णा, उप ह 

तंत् ान यांचया कवकासावरही भर कदला जात आहे. 

नकचरा	 ्व थापन	 	काळाची	गरज	(S 	 	 	)

1. प्रद ण महणजे काय ?
2. आपलया सभरोवतालचा पररसर करोणकरोणतया प्रकारे प्रदक त हरोतरो?

	 तयुमचया वगा्वतील कच याचया ड यात जमा 
ालेलया कच याचे  कनरीक्ण क न तयात करोणकरोणते 

पदा ्व आहेत याची यादी करा व या कच याची यरो य 
प तीने कवलहेवाट क ी करता येईल याबाबत क क्कां ी 
चचा्व करा. 
 आपलया घरचया कच याबाबत असे करता येईल 
का? याचा कवचार करा.

क न	पहा.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.

9. 	 नकचरा

सायांगा	पा 	
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9. 	कचरा	 सणारा	पररसर	व		 वच 	पररसर 

कचराणनणम्श्ती	प्रण्तणदवस
 रा यातील प्रमयुख महानगरांम ये कनमा्वण हरोणारा घनकचरा 
पयुढीलप्रमाणे आहे. मयुंबई सयुमारे 5000 टन, पयुणे सयुमारे 1700 टन, 
नागपूर सयुमारे 00 टन. 
 26 जयुल 2005 ररोजी मयुंबईत मरोठी पूर ती कनमा्वण ाली 
हरोती. या आपततीचे एक मह वाचे कारण हरोते ते महणजे अयरो य 
घनकचरा यव ापन हरोय. तयामयुळे साचलेला घनकचरा हा 
कवकवध आपतत चे प्रमयुख कारण ठ  कते.

तयुमही जे े राहता तया इमारतीचे  ककंवा 
पररसराचे सवक्ण करा. न   हरोणारा व न  
न हरोणारा असे कच याचे वग करण करा.  
साधारणपणे एका आठवड्ात ककती 
प्रमाणात घनकचरा साठत आहे? यासाठी 
कारणीभूत घटकांची यादी करा.

1.  खालील दरोन ायाकचत्े .2 अ आकण 
ब  करोणता मयु य रक द ्ववतात?

2. ायाकचत् ब  मधील परर ती कायम 
ठेव यासाठी काय करावे लागेल? 

मानवाचया ररोजचया कवकवध कत तून 
अनेक टाकाऊ पदा ्व तयार हरोतात तयांना 
नकचरा	महणतात. जर आपण यरो य प तीने 

या कच याची कवलहेवाट लावली तर हेच 
टाकाऊ पदा ्व ऊजचा एक म लयवान रोत 
हरोऊ कतात. स या संपूण्व जगासमरोर      
घनकचरा ही मरोठी सम या कनमा्वण ाली असून 
यामयुळे पाणी व जमीन दरोनही प्रदक त हरोत 
आहेत. घनकचरा ही आक ्वक कवकास, 
पया्ववरणाचा हास आकण आररो याचया सम या 
या ीने मरोठी गंभीर बाब आहे. तयामयुळे हवा, 
पाणी व जमीन प्रद ण हरोऊन कनसग्व तसेच 
मानवी अकधवासाला धरोका कनमा्वण ाला 
आहे. 

1. घनकचरा महणजे नेमके काय ?
2. घनकच यात क ाक ाचा समावे  हरोतरो?

दनंकदन जीवनात आपण अनेक पदा ाचा, व तूंचा वापर करत असतरो. आपलया वापरात आलेलया या पदा ाचे, 
व तूंचे व प वेगवेगळे असते. तयातील काही टाकाऊ असतात तर काही पयुनवा्वपर कर यायरो य असतात. परंतू तयांचा 
यरो य कवकनमय केला गेला  नाही तर तयाचे कवपररत पररणाम पया्ववरणावर हरोतात.

 

	

णनरी ण	करा	व	्ादी	करा.

णनरी ण	करा	व	चचा्श	करा.

माही्त	आहे	का	्तु हायांला

सायांगा	पा 	
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                               वरील	् ादी्तील	 ाका 	पदाथाांचे		प्रामु ्ाने		कोणत्ा	दोन	ग ायांमध्े	णवभाजन	कर्ता	् े ल

णव नरील	कचरा	( 	 )	:	या प्रकारचया कच याचे कवघटन सू मजीवांमा त सहज हरोते. याम ये 
प्रामयु याने वयंपाकघरातील कचरा, खराब अ , ळे, भा या, माती, राख, ेण, ाडांचे भाग इतयाद चा समावे  
हाेतरो. हा कचरा मयु यत  स ीय प्रकारचा असून यालाच आपण ला घन कचरा महणतरो. याचे काळजीपूव्वक कवघटन केले 
तर आपणास तयापासून उततम प्रकारचे खत व इंधन कमळते. अनेक हरांत  अ ा प्रकारचे जवइंधन कनकम्वतीचे  प्रकलप सयु  
कर यात आले आहेत. 

णव नरील	कचरा	 ( - 	 )	 :	या प्रकारचया कच याचे सहजररतया कवघटन हरोत नाही, 
कारण यांचया कवघटनासाठी खूप मरोठा कालावधी लागतरो क वाय कवकवध तंत्ांचाही वापर करावा लागतरो. याम ये टक, 
धातू वा यांसार या इतर पदा ाचा समावे  हरोतरो. अ ा प्रकारचया कच याला सयुका घनकचरा असे महणतात.

खालील	्त त्ाचे	काळजीपूव्शक	वाचन	करा.	का्	ल ा्त	्े्ते

वग करण ो्त
रगु्ती	कचरा वयंपाकघरातील वाया गेलेले अ , टाकाऊ कागद, टक कागद, टकचया कप या, 

भा यांचे देठ, ळांचया साली, प याचया व तू, काचेचया व तू इतयादी. 
द्ाेणगक	कचरा रसायने, रंग, गाळ, राख, टाकाऊ पदा ्व, धातू इतयादी. 

धोकादा्क	कचरा कवकवध उद्रोगधंद्ातून कनमा्वण हरोणारी रसायने, ककरणरोतसारी पदा ्व, रोटके, ररोगप्रसारक 
पदा ्व इतयादी. 

रे्ता्तील ागे्तील	
कचरा

ाडांची पाने, ले, ांद्ा, ेतातील कपकांचे अव े  जसे कड याचे बयुडखे,  जनावरांचे 
मल-मूत् , क टकना के, कवकवध रसायने व खते यांचे अव े  इतयादी. 

ले णनक	कचरा खराब ालेले  टेकल हजन संच, मरोबाईल रोनस, मययुक क कस टम, संगणक व तयांचे भाग 
इतयादी.

जव	वद्क ्	कचरा दवाखाने, ह पटलस, र पे ा व प्रयरोग ाळा मधून टाकलेले बडेजेस, डेकसंग कापूस, 
हातमरोजे, सयुया, अवयवाचे भाग, र , सलाईन बाटलया, धे, जयुनया धांचया बाटलया, 
पररक्ान ा इतयादी. 

रहरी नागरी	कचरा घरगयुती, द्रोकगक व यापारी उद्रोगां ारे कनमा्वण ालेले  टाकाऊ पदा ्व, दकाने, 
भाजीमाकट, मटणमाकट इतयादीमधील करीबग,काच, धातूंचे तयुकडे व सळई , धागे, रबर, 
कागद, डबे व इमारतीचया बांधकामाचे टाकाऊ साकहतय इतयादी. 

आ वक	कचरा अणयुकवद्युत क , ययुरेकनयमचया खाणी, अणयुसं रोधन क े, आ वक अ त् चाचणीची कठकाणे 
ये ून बाहेर पडणारे ककरणरोतसारी पदा ्व उदाहरणा ्व, ट न अम- 0, कसररअम-141, 
बेररअम-140 व या प्रकक्यांतून बाहेर सरोडलेले जड पाणी 

खणनज	कचरा खाणीतून कनघालेले क से, आसकनक, कडकमयम अ ा जड धातूंचे अव े . 

1. अकवघटन ील घनकच याचे पयुनच्वक् करण करणे का आव यक ठरते?
2.  सयु या घनकच याम ये  करोणकरोणतया पदा ाचा समावे  हरोतरो?जरा	डोक	चालवा.

वाचन	करा	व	चचा्श	करा.

णवचार	करा.	                   
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नकचरा	 ्व थापनाची	आव ्क्ता
1. पया्ववरण प्रद ण ररोख यासाठी व पररसर वच तेसाठी 
2. ऊजा्वकनकम्वती तसेच खतकनकम्वती व तयातून ररोजगार कनकम्वती कामाचया संधी उपल ध कर यासाठी
3. घनकचरा प्रकक्ये ारा नसकग्वक संसाधनावरील ताण कमी कर यासाठी
4. आररो य संरक्ण व जीवनाची गयुणवतता सयुधार यासाठी व पया्ववरणाचे संतयुलन राख यासाठी 

नसकग्वक स दया्वचा
 हास

कच याची दगधी

कव ारी वायू कनकम्वती
ररोगप्रसार

हवा प्रद णजल प्रद ण

माती प्रद ण

सजीवांचया कवकवधतेवर पररणाम

नकचऱ्ाचे	
द पररणाम

								9.4	 नकचऱ्ाचे	द पररणाम

पररसरा्तील	णवणवध	 ाका 	पदाथाांची	(कचरा)	व ्तूयांची	्ादी	करा	व	खालीलप्रमाणे		्त ा	्त्ार	करा.
व तू कवघटन ील पदा ्व 

सक य
अकवघटन ील पदा ्व
 असक य

पयुनकन्वकमती पयुनवा्वपर कव ारी

टक बाटली    नाही हरोय य य आहे

 हरी व द्रोकगक 
क्ेत्ातून कनमा्वण हरोणारा          
घनकचरा, तयापासून कनमा्वण 
हरोणा या सम या टाळ यासाठी 
व पया्ववरण वच  राह यासाठी 
घनकच याचे यव ापन करणे 
ही आजचया काळाची गरज 
आहे. तयासाठी उतपादन प्रकक्या 
जा त काय्वक्म बनवून कचरा 
कमी कसा तयार हरोईल हे 
पाहणे, पयुनवा्वपराने कचरा 
कनकम्वती कमी करणे व 
कच यापासून पयुनहा व तू तयार 
करणे. अ ांचा अवलंब करावा  
लागेल. 9. 	 नकचऱ्ाचे	 ्व थापन

रा ी्	व	
प्ा्शवरण नेही	
कचरा	
्व थापन

कचऱ्ाचे	णवभाजन	व	वग करण

जववद्क ्	कचरा	
्व थापन
भ ी ारे उ  

तापमानास कच याचे  
वलन

 पा्रोणलणसस	
उ  तापमानास कच याचे  
वलन क न ऊजा्व कनकम्वती  

उदा., बायरोगस, जववायूपासून 
कवद्युतऊजा्व कनकम्वती प्रकलप

कपो यांग
सक य खत

गायांडळ	ख्त	णनणम्श्ती

द्ोणगक	 नकचरा	
्व थापन	
भूमीभरणाची प ती  

सुरण ्त	
भूमीभरणाची	
थळे

 
जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची

ेजारील आकती .4 चे 
काळजीपूव्वक कनरीक्ण करा.
तयाआधारे घनकचरा यव ापन 
मह वाचे का आहे ते तयुमचया 
कमत्ाला -m  चया साहा याने 
कळवा.

माणह्ती	णमळवा.	मा

	 स या सव्वत् मरोबाईल रोन हे इले ट कनक उपकरण ार लरोककप्रय आहे. तयुमचया 
घराजवळील मरोबाईलचया दकानात कबघडलेलया व टाकाऊ मरोबाईलसची कवलहेवाट ते 
क ी करतात याची दकानदाराकडून माकहती कमळवा.
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नकचरा	 ्व थापनाची	7	्त वे.
पुनवा्शपर	(R )

 वापराचया व तू टाकाऊ ालयावरही इतर कठकाणी 
यरो य कामासाठी वापरा या. 
वापर	नाकारण	े(R ) 

 टक व म करोल यांसार या अकवघटन ील 
पदा ापासून बनवलेलया व तूंचा वापर नाकारणे.
चक्र करण	(R )

 टाकाऊ पदा ावर पयुनच्वक् करण प्रकक्या क न 
तयापासून उपययु  पदा ्व तयार करणे. उदा, कागद, 
काच, यांचे पयुनच्वक् करण करता येते. 
पुनणव्शचार	(R )

	 दनंकदन जीवनातील व तू वापर याबाबत आपलया 
सवयी, कती व तयांचे पररणाम यांचा पयुनहा न याने कवचार 
करणे.
वापर	कमी	करणे	(R )	 

 साधनसंपतती वाया जाईल महणून अ ा व तूंचा 
वापर कमी करणे. जयुनया व तूंचा पयुनवा्वपर करणे. अनेक 
जणांम ये कमळून एका व तूचा वापर करणे. वापरा व 

ेका    अ ा व पाचया व तूंचा 
वापर टाळणे.
सयांरोधन	(R )	

 तातपयुरते वापराबाहेर असलेले टाकाऊ पदा ्व पयुनहा 
वापरात कसे आणता येतील यासंबंधीचे सं रोधन करणे.
णन्मन जनजाग्ती	
(R 	 	 	A )	

	 कचरा यव ापनाबाबतचे कायदे, कनयम वत  
पाळणे व इतरांनाही पाळ यास प्रवतत करणे.

खाली	 काही	 कृ्ती	 णदलेल्ा	 आहे्त	 त्ा			
आपण	प्रत् 	कर्तो	का 	त्ा	कल्ाने	 नकचरा	
्व थापनामध्े	आपली	मद्त	णक्ती	हो ल 		

1.  घनकचरा यव ापनात 3  मंत्ाचा वापर 
करणे. c  कचरा कमी करणे , 

 कच याचा पयुनवा्वपर , c c  
कच याचे पयुनच्वक् करण

2  च कलेट, कब कटे, आई क् म ककंवा ंड 
पदा ाचे टक आवरण र ता ककंवा 
मरोक ा जागेत न टाकता ते यरो य ड यात 
टाकणे.

3  टक कप यांचा वापर टाळणे व पया्वय 
महणून कापडी कप वी, घरगयुती जयुनया साड्ा, 
बेड ीट, पडदे यापासून बनवलेलया कप यांचा 
वापर करणे.

4  कागदाचया दरोनही बाजूंवर कलकहणे. ीट ग 
काड्वस , कग ट पेपस्वचा पयुनहा वापर करणे.

5.  कट यू पेपरचा वापर कमी क न वत जवळील 
हात माल वापरणे.

6.  क सेययु  बटरी वजी ररचाजबल बटरी 
वापरणे.

7.  घनकचरा यव ापनात वत , कटंब व 
समाज यांना प्ररोतसाकहत करणे, प्रबाेधन करणे, 
कवकवध काय्वक्म राबवणे.

8.     वापरा आकण ेका  
अ ा प्रकारचया व तू, पेन, ीतपेयांचया 
कनस, टेटाप स खरेदी कर याचे टाळाणे.

  तयुमचया गावात  हरात कचरा यव ापनाचया करोणकरोणतया प्रकक्या राबवलया 
जातात?

 घन कच यापासून कवद्युतऊजा्व कनमा्वण कर याचे प्रमाण अमेररकेत सवा्वत जा त आहे . जपानम ये केळीचया 
सालपटापासून कापडाचे धागे आकण कागद तसेच इतर उपयरोगी व तू  तयार कर याचे प्रकलप कवककसत केले आहेत. 
आपलया पररसरात असे प्रकलप करोठे करोठे आहेत?

णवचार	करा.	

माणह्ती	णमळवा.	मा
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							कचऱ्ाच्ा	णव नासा ी	लागणारा	कालावधी
पदाथ्श कनसग्वत  कवघटनासाठी 

लागणारा कालावधी सयुमारे
के ाची साल 3 ते 4 आठवडे
कागदी कप वी 1 मकहना
कपड्ाचया कचं या 5 मकहने
लरोकरी पायमरोजे 1 व ्व
लाकड 10 ते 15 व
चामडी बूट 40 ते 50 व
ज ताचे डबे 50 ते 100 व

लययुकमकनयम डबे 200 ते 250 व
 कवक  टक कप वी 10 लाख व

म करोल कप टायररो रोम अनंतकाळ

9. 	 नकचरा	सा व ्ाच्ा	पदध्ती

  आपलया सभरोवताली साठणा या घनकचरा  
कवघटनासाठी लागणारा कालावधी जा त असेल तर 
तयाचा गंभीर पररणाम पया्ववरणातील इतर  घटकांवर 
हरोतरो. तरो हरोऊ नये यासाठी तयुमही करोणती काळजी 
घयाल?

  खालील कचत् .5 अ  म ये कचरा  क ा 
प तीने ठेवावा हे द ्ववले आहे तर ब  म ये 
कच याचया प्रकारानयुसार करोणतया कवक  ड यांचा  
वापर  करतात ते दाखवले आहे. आपलया घरात 
देखील या प त चा वापर क न पया्ववरण नेही 
यव ापन कसे साधता येईल याचा  कवचार करा.  

ण्तहासा्त	डोकाव्ताना	
प्राचीन काळापासून कच याचया यव ापनाकडे कव े  लक् कदले गेले आहे . ीसम ये इ.स.पू. 320 म ये 

अ ेनस नगरात कच याचया कवलहेवाटीसंबंधी कायदा केला गेलेला  हरोता. तयानयुसार कचरा बाहेर टाकणे गयुनहा समजला 
जात असे.

1.  तयुमचया सभरोवताली करोणकरोणतया आपतती ढवलेलया तयुमही अनयुभवलया आहेत? 
तयांचे सभरोवतालचया परर तीवर करोणते पररणाम ाले हरोते? 

2. आपततीपासून बचाव हरो यासाठी ककंवा कमीत कमी हानी हरो यासाठी तयुमही कसे 
कनयरोजन कराल?

 आपलया सभरोवताली वीज पडणे, महापूर येणे, आग लागणे अ ा नसकग्वक, तर अपघात घडणे, ब मब रोट, 
कारखानयातील रासायकनक दघ्वटना, यात्ा व गद चया कठकाणी हरोणारी चगराचगरी, दंगली अ ा मानवकनकम्वत आपतती 
घडत असतात. याम ये मरो ा प्रमाणात जीवीत तसेच आक ्वक हानी हरोते. 

आपत्ती	 ्व थापन	( 	 )

थोडे	आ वा.
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आपत्तीमध्े	 जखमी	 ालेल्ा	 आप ्तायांना	
प्रथमोपचार

प्र मरोपचाराचा प्रमयुख उ े  जीवहानी टाळणे, 
प्रकती खराब हरोत जा यापासून ररोखणे आकण पयुनला्वभाची 
प्रकक्या सयु  करणे हा असतरो. तयामयुळे प्र मरोपचार ककंवा 
तातडीने करायचया उपाययरोजना करोणतया आहेत हे जाणून 
घेणे मह वाचे आहे.
प्रथमोपचाराची	मूल्त वे	:	सुचे्तन्ता	आणण		पुन जीवन	
( 	 	R )
1.		 वसनमाग्श	 (A )  आप ताला वास 

घयायला अडचण हरोत असेल तर डरोके उतरते करावे 
ककंवा हनयुवटीला वर उचलावे तयामयुळे वासनकलका 
खयुली राहते.

.		 वासोच वास	 ( )  जर वासरोच वास 
बंद ाला असेल तर आप ताचया त डातून ककत्म 
वासरोच वास द्ावा.

.	 र ाणभसरण	 ( )  जर आप त 
बे यु  अव ेत असेल तर तया य तीला प्र म 
दरोनदा ककत्म वासरोच वास द्ावा व नंतर ातीवर 
दरोन तळ यांनी हात ठेवून दयावर जरोराचा दाब देवून 
सरोडणे ही  प्रकक्या सयुमारे 15 वेळेस करावी. याला  
R	( 	-	 	R ) 

महणतात. आप त य तीचे र ताकभसरण परत 
सयुरळीतपणे चालू हरो यास मदत हरोते.                   

कवकवध प्रकारचया आपतती ढवलयावर हरोणारी 
जीवीत हानी नेमक  करोणतया प्रकारची असते?

र ्त ाव	: जर आप त य तीला जखम हरोऊन तयामधून र त ाव सयु  ाला असेल तर तया जखमेवर कनजतयुक 
आवरण ठेवून अंगठा ककंवा तळ याचा दाब 5 कमकनटे द्ावा. 

थभयांग	व	मण ्ावर	आ ा्त	:	  जर  आपद त य तीचे हाड मरोडले असेल तर तया हाड मरोडलेलया भागाचे 
अचलकरण   Imm  करणे अतयाव यक असते. तयासाठी करोणतयाही  प्रकारचया ळया उपल ध 
असतील तया बांधून अचल कर यासाठी उपयरोग करावा. पाठीवर  मण यावर आघात ालेलया य ला कठीण 

णक कबकेवर  S c  ठेवावे.
पोळणे	-	भाजणे	: जर आप तांना आगीचया वालांनी हरोरपळले असेल तर तयांना ककमान 10 कमकनटे भाजलेलया 
जागेवर व हरोरपळलेलया भागांवर ंड पा याचया सतत धारेखाली धरणे ायदे ीर ठरते. 

							9.7		कृण म	 वासोच वास

आपतती यव ापन महणजे सयुकनयरोजन, 
संघटनातमक कती व समनवय याद वारे अंमल- 
बजावणी कर याची एकातमक अ ी कक्या हरोय. 
यात पयुढील बाब चा समावे  हरोतरो.
1. आपततीमयुळे हरोणा या हानी व धरो याला 

प्रकतबंध करणे.
2.  धारणाक्मता बांधणी करणे.
3.  आपतती कनवारण करणे धरो याचे व प व 

या ी कमी करणे.
4.  आपततीचा सामना कर याची पूव्वतयारी 

करणे.
5.  आपततीचया परर तीत तातकाळ कती 

करणे.
6. आपततीने ालेलया हानीचा व कतचया 

ती तेचा अंदाज घेणे.
7.  सयुटका व मदतकाय्व करणे.
8.  पयुनव्वसन आकण पयुनकन्वमा्वण करणे.

सायांगा	पा 	
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पाळणा	 पद्ध्त	 :	 मयुले तसेच 
कमी वजनाचे ण यांसाठी 
उपययु .

मानवी	क डी	पद्ध्त: एकाच पायाला जखम मार असेल 
तर दस या पायावर कमीत कमी भार देऊन नेणे.

खेचून	नेणे	णकवा	उचलून	नेणे  बे यु  णाला रोड्ा 
अंतरावर ने यासाठी.

दोन	हा्तायांची	 क	: जे ण आधारासाठी वत चे हात 
वाप  कत  नाहीत  परंतयु वत चे रीर सरळ ठेवू 

कतात.

चार	 हा्तायांची	 क	 : ज हा णाचया कमरेखालील 
अवयवांना  आधाराची गरज असते.     

लचक,	मुरगळणे,	चमक	भरणे,	मुका	मार	 रा	परर थ्ती्त	RI 	ची	उपा््ोजना	करावी.
R 	: आप ताला आरामदायक अव ेत बसवावे 
I 	: आप ताला मार लागलेलया जागेवर ब ा्वचे परोटीस ठेवावे.

	: ब ा्वचे परोटीस रोडा वेळ ठेवलयावर मग तया भागाला हळूवार मसाज करावा.
	:	 मार लागलेला भाग उंचावून ठेवावा.

ेचर	 : आपततीकाळात घाईगडबडीचया वेळी नेहमीचे 
टेचर उपल ध हरोईलच असे नाही. अ ा वेळेस उपल ध 

व तूंचा जसे बांबू दरवाजे, लकेट, रग, चादर यांचा वापर 
क न टेचर बनवावे.

ण रामक	दलाची	उचलून	ने ्ाची	पद्ध्त

पा यांगळीला	मारणे	:	 ण जर यु ीवर 
असेल तर उपययु त प त.        

णाचे आपद ्ताचे	वहन	कसे	करावे
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1.	 	व	 	 ्तयांभाची	्ो ्	सायांगड	 ालून	त्ाचा	प्ा्शवरणावर	होणारा	पररणाम	 प 	करा.
 अ  तंभ   ब  तंभ
 . धरोकादायक कचरा अ. काच, रबर, करीबग इतयादी.
 .  घरगयुती कचरा आ. रसायने, रंग, राख इतयादी.
 .  जववद्क य कचरा इ. ककरणरोतसारी पदा ्व
 .  द्रोकगक कचरा ई. वाया गेलेले अ , भा या, ळे यांचया साली
 .  हरी कचरा उ. बडेज, कापूस, सयुया इतयादी.

.	 णदलेल्ा	 प्ा्श्ा्तील	 ्ो ्	 र द	 णनवडन	 णवधाने	
पूण्श	क न		त्ायांचे	समथ्शन	करा.

 भ गरोकलक अनयुकलता, हवामान, हवा, वेध ाळा
 अ. जवकवकवधतेवर अजकवक घटकांतील सवा्वकधक 

पररणाम करणारा घटक...... हा आहे.
 आ. करोणतयाही कठकाणी अलपकाळ असणा या 

वातावरणाचया तीचे वण्वन.......हरोय.
 इ. मानवाने ककतीही प्रगती केली तरी.........चा 

कवचार करावाच लागतरो.
 ई. हवेचया सव्व अंगांचे कनरीक्ण क न न दी 

ठेव याचया कठकाणांना......... असे महणतात.
.	 पुढील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.

 अ. आपततीम ये जखमी ालेलया आपद तांना		
प्र मरोपचार कसा करावा?

 आ. ा त्ीय व  पया्ववरण नेही कचरा यव ापन 
कर याचया प ती  सांगा.

 इ. हवामान अंदाज व अापतती यव ापन 
यांचयातील सहसंबंध सरोदाहरण प  करा.

 ई.   ई-कचरा घातक का आहे? याबाबत तयुमचे मत 
कलहा. 

 उ. घनकचरा यव ापनाम ये तयुमचा वय क 
सहभाग कसा न दवाल?

4.	 ीपा	णलहा.
 हवामान ा त्, हवामानाचे घटक, मानसून प्रा प, 

द्ाेकगक कचरा, टक कचरा,  प्र मरोपचाराची 
मूलत वे

.	 हवामानाचे	 सजीवस ी्तील	 सणारे	 मह व	
धोरे ख्त	 करणारी	 उदाहरणे	 प ीकरणासह	

्तुमच्ा	र दा्त	णलहा.	
.			 णायांचे	वहन	कर ्ाच्ा	पद्ध्ती	वापर्ताना	कोण्ती	

काळजी		 ्ावी	्ते	सोदाहरण	 प 	करा.
7.	 रक	 प 	करा.	
 अ. हवा व हवामान
 आ. कवघटन ील व अकवघटन ील कचरा.
उपक्रम	:
 1.  नजीकचया णालयाला भेट द्ा   व ते ील 

कचरा यव ापन कसे केले जाते याबाबत 
माकहती घया.

 2. आपलया ाळेचया पररसरात क क्कांचया 
माग्वद ्वनाखाली गांडूळखत प्रकलप  कनमा्वण 
करा.

आपत्तीकाळा्तील	 ्तर	साधने: महापूराम ये पा यातून  लरोकांना सयुरकक्त बाहेर ये यासाठी प्र ासनामा त बरोट चा वापर 
केला जातरो. तातडीची मदत महणून लाकडी ा, बांबूचा तरा ा तसेच हवा भरलेली टायरची ूब  वापरणे ायद्ाचे 
ठरते.

²²²

 अ नी ामक यंत् कठेही सहज नेता येईल असे उपकरण असते. आग 
कव व यासाठी वेगवेग ा प्रकारची यंत्े वापरतात. याबाबत  तयुमचया हरातील 
अक ामक दलाला भेट देऊन कव तत माकहती कमळवा. अकधक माकहतीसाठी पाठ 
क्. 13 पहा.

माणह्ती	णमळवा.	मा

वाध्ा्
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माकहती गरोळा करणे, माकहतीची देवाण घेवाण करणे, माकहतीवर प्रकक्या करणे तसेच 
संप्रे ण करणे यासाठी प्रतयक् व अप्रतयक्पणे करोणकरोणतया साधनांचा वापर  आपण करतरो?

माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ान	(I 	 	 	:	I 	) या सं ेम ये  संप्रे णाची 
साधने आकण तयांचा वापर  याचबररोबर तयांचा वापर क न कदलया जाणा या  सेवांचाही समावे   हरोतरो. कव ान आकण 
तंत् ानातील प्रगतीमयुळे कनमा्वण हरोणा या माकहतीचा  साठा प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या माकहतीचया कव रोटाकडे दल्वक् 
केलयास आपलयाजवळ असणारे ान कालबा  ठरेल.

माकहतीचया कव रोटाला सामरोरे जा यासाठी माकहती संप्रे ण तंत् ानाची भूकमका क ी 
महतवाची आहे?  

माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची		साधने	:	संप्रे णासाठी माकहती कनमा्वण करणे, कतचे  वग करण करणे, माकहती जतन 
करण साठवणे, माकहतीचे यव ापन करणे इतयादी सव्व कक्यांसाठी कवकवध  साधनांचा वापर केला जातरो. जसे टेकल रोनचा 
वापर संभा णा ारे माकहतीची देवाणघेवाण कर यासाठी हरोतरो.

खालील त तयात माकहती संप्रे ण तंत् ानाचया काही साधनांची नावे कदली आहेत.
तयात कवचारलेलया प्र नांचया आधारे त ा पूण्व करा.तसेच  तयुमहांला माकहत असलेलया 
इतर साधनांची न द करा.

माकहती संप्रे ण तंत् ानाचे प्रमयुख साधन असलेलया संगणकाचया 
पकहलया कनकम्वतीपासून पाच कप ा मान यात येतात. संगणकाची पकहली 
कपढी 1 46 ते 1 5  या कालावधी दरमयानची मान यात येते. या काळात 

I C हा संगणक तयार ाला. तयाम ये  ह लवज वापरले हरोते. हे 
ह लवज आकाराने मरोठे हरोते. तयांना वीजही खूप लागायची. तयामयुळे 

उ णता कनमा्वण हरोई आकण पयु कळदा संगणक बंद पडत असे. आजचे 
संगणक हे पाच या कपढीतील आहेत. 

इंटरनेटचया  सहा याने संगणकाचया   
सव्व कप ांची   व तयांचया प्रकारांची  
माकहती कमळवा व तयांचया वक ातील 

रक न दवा

माणह्ती	णमळवा.	मा

्त ा	पूण्श	करा

णवचार	करा.

Ø		सयांगणकाचे	मह वाचे	 क	 Ø		णवणवध	स े र	
Ø		णव ान	आणण	्तयां ाना्तील	माणह्ती	सयांप्रेषणाचे	मह व				Ø		सयांगणक	 े ा्तील	सयांधी

10.	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ान	:	प्रग्तीची	नवी	णदरा

साधनाचे	नाव वापर	करासा ी	कला	जा्तो	 को े	कला	जा्तो	 	वापराचा	होणारा	 ा्दा
सयांगणक लप प
मो ा ल	
रेडी

दरदर्शन	सयांच	

सायांगा	पा 	



109

संगणकाचा आजचया तंत् ान ययुगातील सव्वक्ेत्ीय प्रवे  ही बाबही संगणकाचया वाढतया वेगामयुळेच य ाली 
आहे. आपलया सभरोवताली असलेलया करोणकरोणतया क्ेत्ात संगणकाचा वापर केला जातरो? 

संगणकाचे काय्व कसे चालते?	

सयांगणकाचे	मह वाचे	 क	
मेमरी		:		 मेमरी  महणजे इनपूट ययुकनटकडून आलेली माकहती व तयार ालेले उततर साठव याची जागा. क म ययुटरम ये 
दरोन प्रकारची मेमरी वापर यात येते. 

1. क म ययुटरची वत ची I  m    2. बाहे न पयुरवलेली मेमरी x  m
क ्ु रची	I 	मेमरी	दोन	प्रकारची	 स्ते.	

1.  m cc  m   ही मेमरी इले ट कनक पाट्वस पासून तयार केली जाते. करोणताही 
इले ट कनक पाट्व तयाला इले ट कनक स ाय असेपयतच काम क  कतरो. 

2.     m   या मेमरीमधील माकहती आपण  वाचू कतरो. मूळ माकहतीत आपण 
बदल क  कत नाही. 
परेण यांग	णस म	: क म ययुटर व तयावर काम करणारी य ी या दरोघांम ये सयुसंवाद साध याचे काम या प्ररो ामस ारे 

केले जाते. यालाच S   S m  महणतात. परेट ग कस टमक वाय आपण क म ययुटरचा वापर 
क  कत नाही. 
प्रो ाम	: प्ररो ाम महणजे क म ययुटरला कदलया जाणा या कमांडचा समूह  हरोय. 
डा ा	व	 रमेरन	: डाटा महणजे कचचया पातील माकहती I m  हरोय.

प्रोसेणसयांग	्ुणन

	10.1	सयांगणकाची		का््शप्रणाली

आ पु 	 ्ुणन 	 : तयार ालेले उततर 
नंतर आऊटपयुट  ययुकनटकडे पाठकवले 
जाते. साधारणत  आऊटपयुट ययुकनट महणून 
क् न तसेच कप्रंटरचा वापर केला जातरो.

नपू 	्ुणन 	:-	क म ययुटरला  सव्व 
प्रकारची माकहती या ययुकनट ारे पयुरकवली 
जाते. साधारणत  यासाठी -  
चा वापर केला जातरो. 

1. मेमरी ययुकनट
2. कंटरोल ययुकनट
3.  ययुकनट

प्रोसेसर

सायांगा	पा 	



110

सयांगणकाचे	प्रमुख	दोन	 क
	हाड्शवे र	:-हाड्ववेअर महणजे क म ययुटरम ये वापरलया जाणा या सव्व भागांचा c c  c c  

 समावे  हरोय. 
स वे र	:-	स टवेअर महणजे क म ययुटरला कदलया जाणा या कमांडस पयुरकवली जाणारी I  हरोणारी  

माकहती व क म ययुटरकडून कमळणारी  हरोणारी  कव लेक त माकहती हरोय. 

संगणकाचे कवकवध हाड्ववेअर व स टवेअर यांची यादी क न  तयांचया काया्वब ल 
वगा्वत चचा्व करा.

सयांगणका्तील	 	 	च्ा	साहा ्ाने	लेख	व	समीकरणे	्त्ार	करणे.

1.   वरील           या Ic  वर c c  करा. 

2.    मधील   हे   कनवडून   c m  हा पया्वय कनवडा.

3.  क् न वरती कदसणा या करो या पानावरती  चया सहा याने मजकर  करा.  केलेलया मजकराची 
भा ा, आकार, अक्र ठळक करणे, इ. m   मधील पया्वयांचा वापर क न मजकर आक ्वक बनवा.

4.  मजकराम ये   कर यासाठी   मधील  हा पया्वय कनवडा. 

क न	पहा.

्ादी	करा	व	चचा्श	करा.

5.  यरो य ते  कनवडून तयाम ये गकणतीय कचनहांचा वापर क न  करा.
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	 	कर्ताना	कोण्ती	काळजी	 ्ाल	
1.  यतरो   करताना टेबल व पात ठेवावा. वेगवेग ा प्रकारचया डेटासाठी वेगवेग ा c  

वापरा यात.  भरताना नीटनेटका व एकाच रोम ये असावा. अनाव यक पेस व S c  C c  
वाप  नयेत. 

2.  आपण ब याचदा डेटा    करतरो. तयावेळी    केलयानंतर येणा या Sm   चा 
वापर क न हवा तसा व हवा तरो   क  कतरो. 

3.    केलयानंतर तयाला वेगवेग ा प्रकारचे m  करता येते.  तसेच वेगवेग ा प्रकारचे 
m  वाप न C c  ही करता येतात. 

4.  m  वापरताना =  हे कचनह अगरोदर देणे आव यक आहे. तसेच करोणताही m  ला  
करताना तयाम ये  S c  देऊ नये. 

	 x 	च्ा	सहा ्ाने		प्रा 	सयां ्ातमक		माणह्तीचा	आलेख	काढणे.	

1.   वरील                या Ic  वर c c  करा.
 
2.   मधील  हे  कनवडून  c m  हा पया्वय कनवडा.
3. Sc  वर कदसणा या S  म ये या माकहतीचया आधारे आलेख काढायचा आहे ती माकहती  क न घया.
4. माकहती  क न ालयानंतर ती c  करा व I   मधील आव यक  वर c c  करा. 

5. आलेखाचया आधारे माकहतीचे कव ले ण करा.

क न	पहा.
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  c m   m   
व पातील ाईल पाह यासाठी, कप्रंट काढ यासाठी व 
ाईलस हाताळ यासाठी वापरला जातरो.

I  x
 हे एक प्रकारचे S c   आहे. 
या ारे इंटरनेटवरती उपल ध असणा या माकहतीचया 
जा ातून आव यक ती  माकहती रोध यासाठी मदत 
हरोते. 

c  

	 	च्ा	सहा ्ाने	सादरीकरण	्त्ार	करणे.

1.   वरील              या Ic  वर c c  करा. 
2. या घटकावर आधाररत  बनवायचे आहे तया घटका ी संबंकधत मजकर, कचत्े ककंवा दरोनही आपणाकडे 
असणे आव यक आहे. 
3.   मधील   हे   कनवडून   S  कनवडा.
   नयुसार आपणास आव यक अ ी S  कनवडता येते
4. कनवडलेलया S  वर आपणास आव यक ती माकहती  करा व कचत्े I  करा.
5.   चया सहा याने  ला  करा.
6. m   चया सहा याने  ला m  द्ा व   करा.

              य

क न	पहा.
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सयांगणक	 े ा्तील	सयांधी	

1.	स वे र	 े 	:	हे मह वाचे क्ेत् आहे. स टवेअर तयार कर याचे आ हान वीका न अनेक कंपनया या क्ेत्ात 
उतरलया आहेत. स टवेअर क्ेत्ातील संध चे वग करण पयुढीलप्रकारे करता येईल -

 अ ीके न प्ररो ाम डे हलपमट, स टवेअर पकेज डे हलपमट, परेट ग कस टम आकण ययुकटलीटी 
डे हलपमट, पे ल पप्वज सायंकटक क अ ीके न
.	हाड्शवे र	 े 	: आता आपलया दे ातही संगणक तयार करणा या कंपनया ब याच आहेत. तया वत चे बनवरोलेले 

संगणक कवकतात. तर काही बाहे न आणून कवकतात, द त करतात, तर मरो ा कंपनयातून अनेक संगणक सतत 
काय्वक्म रहावेत, बंद पडूच नयेत यासाठी देखभाल कर याचे कंत्ाटी काम घेतात. तयात भरपूर नरोक या उपल ध 
आहेत. हाड्ववेअर कड ायकनंग, हाड्ववेअर प्ररोड न, हाड्ववेअर जयुळणी अस ली आकण टे टंग , हाड्ववेअर मटेननस, 
स ह्वकसंग व द ती इतयादी क्ेत्ात नरोकरीचया संधी उपल ध आहेत.
.	प्रणर ण	: वेगवेग ा कामांसाठी न यांना क ककवणारे टेकनंग क लड ारच मरोठे आहे. वत  समरस हरोऊन 

क ककवणारे आकण संगणक कव यात काय्वक्म असणारे प्रक क्क मह वाचे आहेत.
4.	माकण यांग	:	संगणक व तयाला पूरक साम ी अ सेसरीज  तयार करणा या व कवक्  करणा या खूप सं ा आहेत. 
तयांना कवक्  क ल असणारे लरोक पाकहजे असतात. तयांना संगणकाची काय्वप ती, अनयुभव याबररोबरच माककटंग 
मधील क लय असले पाकहजे. 

रा ी्	माणह्ती	गोळा	करणे.
इंटरनेट, ईमेल, नययुज युप, ल स, चट 

मस, कवक कपडीया, हडी  
क न रं नसंग इतयादी.

 कव ान आकण तंत् ानाम ये माकहती संप्रे ण तंत् ानाचा वापर काही च कटीत कदला आहे.  याक वाय इतर 
उपयरोग करोणते आहेत ?

यांदाज	व्त्शवणे
माकहतीचे संकलन क न 
तयावर प्रकक्या क न अंदाज 
वत्ववला जातरो. 
उदा. हवामान ा त्.

णनदरन
कव ानातील काही प्रयरोग तसेच 
संकलपना, कसमययुले न आकण 
अ कनमे नचा वापर क न 
पररणामकारकपणे आकण 
सहजतेने कनद ीत केले जातात.
उदा. चेतासं ा काय्व 

टीप  या प्रकरणात अ यासलेलया माकहती  संप्रे ण तंत् ानाचा वापर कव ान आकण तंत् ान  कव याचा अ यास 
करताना प्रतयक् करावयाचा आहे, तयासाठी आपले क क्क तसेच तयुमचया पालकांची, कमत्ांची मदत आवजू्वन घया . 

का््श	सयां थाचे	
 C- C प्रगत संगणन सं ा C   m   c  C m  ही पयु यातील 
सयुप्रकस  संगणक सं रोधन सं ा संगणक क्ेत्ात सं रोधनाचे काय्व करणारी भारतातील अ ग य सं ा आहे. सी-
डकचया साहा याने भारताने भारतीय बनावटीचा पकहला सयुपर क म ययुटर बनवला. ये  ा त्  कवजय भटकर यांचे 
मरोलाचे माग्वद ्वन या संगणक परम संगणक  कनकम्वतीसाठी लाभले. परम महणजे सव्व े . हा संगणक प्रकत सेकंद एक 
अ ज गकणते क  कतरो. अंतराळ सं रोधन, भूगभा्वतील हालचाली, तेलसाठे सं रोधन, वद्क य, हवामान, 
अकभयांकत्क , ल करी अ ा अनेक क्ेत्ांसाठी हा संगणक उपयरोगी पडतरो. भा ा कलकह यासाठी ISCII ई क  
करोडचया कनकम्वतीत देखील सी-डकचा हातभार आहे.
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1.	 ररका ्ा	जागी	् ो ्	र द	णल न	णवधाने	पूण्श	क न		
							त्ायांचे	समथ्शन	करा.
	 1.  संगणकावर काम करताना मेमरी मधील माकहती 

आपण  वाचू कतरो तर ...... मेमरीम ये 
आपण इतर प्रकक्या क  कतरो.

 2. ा त् ांचया रोधाब ल कचत्े तसेच 
हडी चे सादरीकरण करताना .........चा 

वापर करता येईल.
 3. प्रयरोगाम ये प्रा  ालेलया सं यातमक 

माकहतीवर प्रकक्या क न  त े तसेच आलेख 
तयर  कर यासाठी.......वापरतात.

 4. पकहलया कपढीतील संगणक ..........मयुळे बंद 
पडत हरोते.

 5. संगणकास ........ कदला नसेल तर तयाचे काय्व 
चालणार नाही.

.	 पुढील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.
 अ. कव ान आकण तंत् ानामधील माकहती 

संप्रे णाची भूकमका  व मह व प  करा.
 आ. संगणकातील करोणकरोणतया अ ीके न 

स ेअ रचा वापर तयुमहाला कव ानाचा 
अ यास करताना ाला? क ाप्रकारे ? 

 इ. संगणकाचे काय्व क ा प तीने चालते ?
 ई. संगणकातील कवकवध स ेअ रचा वापर 

करताना करोणती काळजी घेणे आव यक 
आहे?

 उ. माकहती संप्रे णाची कवकवध  साधने करोणती 
आहेत? कव ानाचया संदभा्वत तयांचा वापर 
कसा केला जातरो?

.		 गण्तचे	 णन्म	 पा ा्तील	 प 	 क्र.4	 वर	 णदलेल्ा	
सारणी्तील	 माणह्तीच्ा	आधारे	 मर,	 क र	 व	
	थनी	 ्ायांच्ा	 ग्तीचा	 यां्तर	 -	 काल	 	आलेख	

S 	चा	वापर	क न	काढा.	्तो	काढ्ताना	
्तु ही	कोण्ती	काळजी		 ्ाल.

4.	 सयांगणकाच्ा	णवणवध	णप ायांमधील	 रक	 प
	 करा.	त्ासा ी	णव ान	कसे	कारणीभू्त	आहे

.		 ्तुमच्ाजवळ	 सणारी	माणह्ती	 ्तरायांना	दे ्ासा ी	
्तु ही	 कोणकोणत्ा	 माणह्ती	 सयांप्रेषण	 साधनायांची	
मद्त	 ्ाल.

.	 माणह्ती	 सयांप्रेषण	 ्तयां ानाचा	 वापर	 क न	
पा पु ्तका्तील	 णकमान	 ्तीन	 कायांवर	

	 	 ्त्ार	 करा.	 ्ते	
कर्ताना	कोण्ते	 पे	वापरले	त्ानुसार	 ्त ा	
्त्ार	करा.

7.	 सयांगणकाचा	 वापर	 कर्त	 स्ताना	 ्तु हायांला	
कोणकोणत्ा	 	 ्तायांण क	 डचणी	 आल्ा 	 त्ा	
सोडणव ्ासा ी	्तु ही	का्	कले	

उपक्रम	:
	 	 पाठ क्मांक 18 म ये नमूद केलेलया इ रो या 

सं ेसंदभा्वत माकहती संप्रे ण साधनांचया 
आधारे  क क्कांचया मदतीने माकहतीपट तयार 
करा.

²²²

वाध्ा्
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1. प्रका  महणजे काय? 
2. प्रका ाचे परावत्वन महणजे काय? परावत्वनाचे प्रकार करोणते? 

सपा 	 आरसा	 ( 	 )	 - दनंकदन जीवनात अनेक कठकाणी सपाट 
आर ाचा वापर केला जातरो. सपाट गयुळगयुळीत काचेचया मागील प भागावर पातळ 
असा लययुकमकनअम ककंवा चांदीचया धातूचा परावत्वक लेप कदलयाने सपाट आरसा 
तयार हरोतरो. परावत्वक प भागाची ही बाजू अपारद ्वक कर यासाठी व प भागास 
संरक्ण महणून धातूचया परावत्वक लेपावर  लेड साइडसार या पदा ा्वचा लेप 
कदलेला असतरो. 

पररच्	रा ायांचा
 जम्वन ा त्  ज टस  व न 
कलकबग यांनी सा या काचेचया 
तयुकड्ाचया एका सपाट 
प भागावर चांदीचा लेप कदला 
व आरसा तयार केला. यालाच 
रजतकाच परावत्वक असे 
महणतात.

आरसा महणजे काय?

 प्रका  आपलया सभरोवतालचया घटनांसंबंधी माकहती पयुरवणारा संदे वाहक आहे. केवळ प्रका ाचया अ ततवामयुळे 
आपण सूय दय, सूया्व त, इं धनयु य यांसार या कनसगा्वतील कवकवध ककमयांचा आनंद घेऊ कतरो. आपलया सभरोवतालचया 
सयुंदर कव वातील कहरवीगार वनस ी, रंगकबरंगी ले, कदवसा कनळे ार कदसणारे आका  रात्ीचया अंधारात चमचमते तारे 
तसेच आपलया सभरोवतालचया ककत्म व तूदेखील आपण प्रका ाचया अ ततवामयुळे पा  कतरो. प्रका  महणजे ीची 
संवेदना कनमा्वण करणारी कवद्युत चयुंबक य प्रारणे आहेत. 
 आपलया सभरोवताली असणा या कवकवध प्रकारचया प भागांव न प्रका ाचे हरोणारे परावत्वन हे कभ  असते. 
गयुळगयुळीत अ ा सपाट प भागाव न प्रका ाचे कनयकमत परावत्वन हरोते. तर खडबडीत अ ा प भागाव न प्रका ाचे 
अकनयकमत परावत्वन हरोते. याकव यी आपण माकहती घेतली आहे. 
आरसा	व	आरराचे	प्रकार	( 		 	 	 	 )

 प्रका ाचे परावत्वन हरो यासाठी आपलयाला 
चकाकणा या प भागाची आव यकता असते. कारण 
चकाकणारा प भाग प्रका  कमी रो ून घेताे व तयामयुळे 
जा तीत जा त प्रका ाचे परावत्वन हरोते. 
 कव ानाचया भा ेत सांगायचे ाले तर जरो प भाग 
प्रका ाचे परावत्वन क न सयु प  प्रकतमा  तयार करतरो 
तयाला आरसा असे महणतात. आरसा हा परावत्वन ील 
प भाग आहे.
 आपण दनंकदन जीवनाम ये कवकवध प्रकारचया 
आर ांचा वापर करतरो. आर ांचे सपाट व वक्गरोलाकार 
असे दरोन प्रकार आहेत.

 प्रका  परावत्वनाचे कनयम करोणते आहेत?
11.1	सपा 	आरसा

थोडे	आ वा.

थोडे	आ वा.

1.	ग्तीचे	णन्म

Ø		आरसा	व	आरराचे	प्रकार	 Ø		गोली्	आरसे	व	त्ाद	वारे	णमळणाऱ्ा	प्रण्तमा
Ø			गोली्	आररामुळे	होणारे	णवरालन	

11.	प्रकाराचे	पराव्त्शन

सायांगा	पा 	
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 घरातील आर ासमरोर उभे राकहले असता आर ात 
सयु प  प्रकतमा कदसते. आर ात प्रकतमा क ी तयार हरोते, हे 
समज यासाठी कबंद रोताचया प्रकतमेचा अ यास क . 
कबंद रोतापासून सव्व कद ांनी प्रका ककरण कनघतात. तयांपक  
अनेक ककरण आर ावर पडतात आकण परावकत्वत हरोऊन 
डरो ांपयत परोचतात. परावत्वनामयुळे हे ककरण आर ामागील 
या कबंदपासून आलयासारखे भासतात तया कबंदवर कबंद रोताची 

प्रकतमा तयार हरोते.
 आकती 11.2 अ  म ये दाखकवलयाप्रमाणे सपाट 
आर ावर लंब पात पडणारे ककरण लंब पातच परावकत्वत 
हरोतात. 
 आकती 11.2 ब  म ये दाखवलयाप्रमाणे 1 2 सपाट 
आर ासमरोर  हा कबंद रोत आहे. 1 आकण 2 हे दरोन 
आपाती ककरण परावत्वन कनयमानयुसार 1S1 आकण 2S2 या 
मागानी परावकत्वत हरोतात. हे परावकत्वत ककरण मागे वाढवलयास 

1 या कबंदत एकमेकांना ेदतात आकण  कडून पाकहलयास 
ते 1 कबंदतून आलयासारखे भासतात.  पासून कनघणारे इतर 
ककरणही असेच परावकत्वत हरोऊन 1  कबंदपासून कनघालयासारखे 
भासतात. महणून कबंद 1 ही कबंद  ची प्रकतमा ठरते.   
 परावण्त्श्त	 णकरण	 प्रत् 	 कमेकायांना	 ेद्त	 नाही्त.	
हणून	 ्ा	 प्रण्तमेला	 आभासी	 प्रण्तमा	 हण्ता्त.	 प्रण्तमेचे	
आररापासूनचे	लयां प	 यां्तर	हे	ण यांद ो्ताचे	आररापासूनच्ा	
लयां प	 यां्तरा वढेच	 स्ते.	
 कबंद पी रोता वजी कव ताररत रोत वापरला, तर तया 

रोताचया प्रतयेक कबंदची प्रकतमा तयार हरोऊन संपूण्व रोताची 
प्रकतमा तयार हरोते. आकती 11.2  क  म ये दाखवलयाप्रमाणे 

1 2आर ासमरोर  हा कव ताररत रोत आहे.   ची 
प्रकतमा 1 ये े तर  ची प्रकतमा 1 ये े तयार हरोते. याचप्रमाणे 

 मधील सव्व कबंदंचया प्रकतमा तयार हरोऊन संपूण्व कव ताररत 
रोताची 1 1 अ ी प्रकतमा तयार हरोते. 
सपा 	आररा्तील	प्रण्तमा	आकाराने	 ो्ता वढीच	 स्ते.	

1.		 पयु तकाचे पान आर ासमरोर धरले, तर पानावरील अक्रे उलटी कदसतात. असे का 
हरोते? 

2.  इं जी वण्वमालेतील करोणकरोणतया अक्रांची प्रकतमा मूळ अक्राप्रमाणे कदसते?

आपा्ती
	णकरण

परावण्त्श्त	
णकरण

सपा 	आरसा	

व ्तू	

डोळा

प्रण्तमाM1

M2

S2

S1

R2

R1

O1O

	क. णव ्तारर्त	 ो्तामुळे	आररा्तील	प्रण्तमेची	णनणम्श्ती

.	ण यांद ो्तामुळे	आररा्तील	प्रण्तमेची	णनणम्श्ती
M1

M2

Q1Q

P1P

.	आररावर	लयां पा्त	पडणारे	णकरण				

E

	11. 	आररा्तील	प्रण्तमेची	णनणम्श्ती

सायांगा	पा 	
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 आर ात दाची उलटी प्रकतमा कदसते. दाचया रेखनावरील प्रतयेक कबंदची प्रकतमा आर ामागे तेव ाच अंतरावर 
तयार हरोते. यालाच बाजूंची आलटापालट महणतात.

कोन प्रण्तमायांची	सयां ्ा
120
0

60
45
30

1. वरील सूत्ाव न प्रकतमांचया सं या व करोन यांव न तयुमहाला कमळालेलया प्रकतमांची सं या 
पडताळून पहा. 

2. जर आरसे एकमेकांना समांतर ठेवले तर आर ात ककती प्रकतमा कमळतील? 
णवधान	: सपा 	आररा्त	 ् ीची	पूण्श	प्रण्तमा	णदस ्ासा ी	आरराची	णकमान	उयांची	ही	त्ा	 ् ीच्ा	णन मी	 सणे	
आव ्क	आहे.
णसद्ध्ता	:	आकती 11.4 म ये य ीचया डरो यावरील कबंद, डरोळे व पायाखालील कबंद ,  व  ने द ्ववले आहेत. 

 चा म यकबंद   हा आहे तर  चा म यकबंद S हा आहे. सपाट आरसा हा जकमनीपासून   ा उंचीवर लंब पात 
ठेवला आहे.   ही य ीची पूण्व प्रकतमा कदस यासाठी आव यक असलेली आर ाची ककमान उंची आहे. ासाठी 

  व S   हे आर ाचया लंब पात असणे आव यक आहे. असे का ते आकतीचे कनरीक्ण क न रोधून काढा. 
आर ाची ककमान उंची
        = S
             =  + S 
 

 आता खाली कदलेलया त तयानयुसार आर ांमधील करोन 
बदला आकण कदसणा या प्रकतमांची सं या मरोजा. प्रतयेक वेळी 
करोनाचे माप बदलले क  प्रकतमांचया सं येत काय रक कदसून 
येतरो? तयाचा करोनाचया मापा ी काय संबंध आहे? या कव यी 
चचा्व करा.

   ् ी	 सपा 	आररासमोर	 उभी	 राणहली,	क 	 त्ा	 ् ीची	 प्रण्तमा	करी	
्त्ार	हो्ते 	प्रण्तमेचे	 व प	कसे	 स्ते

 दरोन आरसे एकमेकां ी काटकरोनात उभे ठेवा व तयांचयाम ये एक लहान व तू ठेवून 
दरोनही आर ांम ये कदसणा या प्रकतमा पहा. तयुमहाला ककती प्रकतमा कदसलया? 

 =             - 1                    
3600
              
 

  = प्रकतमांची सं या, = आर ांमधील करोन

=          +            =         =    
 2

EF

 2
           य ीचया उंचीचया अध
 2

11. 	का कोना्त	उभे	कलेले	आरसे

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.
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गोली्	आरसे	(S 	 )

 एक रबरी चडू घेऊन तरो आकती 11.6 म ये  दाखवलयाप्रमाणे 
कापला तर कनमा्वण हरोणा या करोणतयाही एका भागावर दरोन प्रकारचे 
प भाग सहज कदसून येतात. 
 गरोलीय आरसे सामानयत   भागाप्रमाणे काचेचया परोकळ 
गरोलातून कापलेले भाग असतात. तयाचया आतील ककंवा बाहेरील 
प भागावर चकचक त पदा ा्वचे कवलेपन क न गरोलीय आरसे तयार 
करतात. यांचया  आतील ककंवा बाहेरील प भागाव न प्रका ाचे 
परावत्वन हरोते. याव नच गरोलीय आर ांचे दरोन प्रकार पडतात.  हे दरोन 
प्रकार पयुढे प   क न दाखवले  आहेत.  

  जत्ेतील हा यदालनात मांडलेले आरसे तयुमही 
पाकहले असतील. या आर ात तयुमहांला वेडेवाकडे चेहरे 
कदसतात. असे का हरोते? हे आरसे घररोघरी असणा या 
आर ांसारखे सपाट नसून वक् असतात. गरोलीय 
आर ांमयुळे तयार हरोणा या प्रकतमांचे व प सपाट 
आर ांमयुळे तयार हरोणा या व पापेक्ा वेगळे असते. 
तयामयुळे नेहमीचया आर ात कदसणा या प्रकतमा या 
अार ात कदसत नाहीत.
 मरोटार-चालकास पाठीमागून येणारी वाहने 
कदस यासाठी लावलेला आरसा सपाट नसून गरोलीय 
असतरो.

H

R

E

S

F

H1

R1

S1

F1

M

P

Q

N

			11.4		सपा 	आरसा	व	 ् ीची	पूण्श	प्रण्तमा

11.	 	गोली्		आरसे	णनणम्श्ती

11. 		हा ्दालन

णनरी ण	करा	व	चचा्श	करा.

क न	पहा.
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.	 यां्तग ल	आरसा	( 	 )
 जर गरोलाकार प भागाचा आतला भाग महणजेच अंतभा्वग चकचक त असेल तर तयाला अंतव्वक् आरसा महणतात. 
इ े आतलया प भागाव न प्रका ाचे परावत्वन हरोते. 
आ.	 णहग ल	आरसा ( x	 )
 जर गरोलाकार प भागाचा बाहेरचा भाग महणजेच बकहव्वक् भाग चकचक त असेल तर तयाला बकहव्वक् आरसा 
महणतात. ये े बाहेरचया प भागाव न प्रका ाचे परावत्वन हरोते. 

गोली्	आररारी	सयां यांणध्त	सयां ा		
ुव	( )  आर ाचया प भागाचया म यकबंदस आर ाचा युव  महणतात. आकतीत  कबंद हा आर ाचा युव आहे. 
वक्र्ता	क 	( 	 	 )	  आरसा या गरोलाचा भाग असतरो तया गरोलाचया क ास वक्ता क  महणतात. 
आकतीत C  कबंद आर ाचे वक्ता क  आहे. 

वक्र्ता	ण ्ा	(R 	 	 )	  आरसा या गरोलाचा भाग असतरो तया गरोलाचया कत् येला आर ाची वक्ता 
कत् या असे महणतात. आकतीत C  व C   यांची लांबी ा आर ाची वक्ता कत् या आहे. 
मु ्	 	( 	Ax )		  आर ाचा युव आकण वक्ता क  यांतून जाणा या सरळ रे ेस आर ाचा मयु य अक् 
महणतात. आकतीत    हा आर ाचा मयु य अक् आहे. 
मु ्	नाभी	( 	 )	  अंतग ल आर ाचया मयु य अक्ाला समांतर असलेले आपाती ककरण परावत्वनानंतर 
मयु य अक्ावर आर ासमाेर एका कवक  कबंदत  कमळतात. या कबंदला अंतग ल आर ाची मयु य नाभी महणतात. 
बकहग ल आर ाचया मयु य अक्ाला समांतर असलेले आपाती ककरण परावत्वनानंतर आर ामागील मयु य अक्ावरील एका 
कवक  कबंदपासून आलयासारखे भासतात. या कबंदला बकहग ल आर ाची मयु य नाभी महणतात. 
नाभी्	 यां्तर	( 	 )	  आर ाचा युव आकण नाभी यांचयातील अंतराला नाभीय अंतर  महणतात. नाभीय 
अंतर हे वक्ता कत् येचया कनममे असते.

 अंतग ल आकण बकहग ल आर ांचया नाभ तील मयु य रक करोणता? 

	11.7	गोली्	आररारी	सयां यांणध्त	सयां ा

जरा	डोक	चालवा.

वक्र्ता	ण ्ा

आरराचा
	 ुव

मु ्	

वक्र्ता	क

C F
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परावण्त्श्त	णकरणायांचे	रेखन

 गरोलीय आर ावर पडणारा ककरण करोणतया कद ेने 
परावकत्वत हरोतरो हे कसे कन चत केले जाते? आकती 10.8 
म ये  दाखवलयाप्रमाणे  गरोलीय आर ावर  
कबंदपा ी   प्रका  ककरण आपाती आहे. आर ाची 
C  ही एक कत् या आहे. महणून  कबंदपा ी C  
आर ाला अकभलंब ठरतरो. आकण करोन C हा आपतन 
करोन हरोतरो. परावत्वन कनयमानयुसार आपतन करोन आकण 
परावत्वन करोन समान मापाचे असतात. महणून  
ककरणाचा  परावत्वन माग्व कन चत करताना करोन 
C   हा परावत्वन करोन C  ा आपतन करोनाएवढाच 
ठेवला जातरो.N

C

11. 	परावण्त्श्त	णकरणायांचे	रेखन

 गरोलीय आर ा ारे कमळणा या प्रकतमांचा अ यास ककरणाकत चया साहा याने करता येतरो. ककरणाकती महणजे 
प्रका ककरणाचया माग्वक्मणाचे कव े  कचकत्करण हरोय. ककरणाकती काढ यासाठी प्रका  परावत्वनाचया कनयमांवर 
आधाररत कनयम वापरतात. पहा  आकती 11.

णन्म	1	 	जर	आपा्ती	णकरण	मु ्	 ाला	समायां्तर	 सेल	्तर	परावण्त्श्त	णकरण	मु ्	नाभी्तून	जा्तो.	
णन्म	 	 	जर	आपा्ती	णकरण	मु ्	नाभी्तून	जा्त	 सेल	्तर	परावण्त्श्त	णकरण	मु ्	 ाला	समायां्तर	जा्तो.
णन्म	 	 	जर	आपा्ती	णकरण	वक्र्ता	मध्ा्तून	जा्त	 सेल	्तर	परावण्त्श्त	णकरण	त्ाच	मागा्शने	पर्त	जा्तो.

आपा्ती	णकरण

परावण्त्श्त	णकरण

आपा्ती	णकरण
आपा्ती	णकरण

परावण्त्श्त	णकरण
परावण्त्श्त	णकरण

FF FC CC

णन्म	1 णन्म	 णन्म	

	11.9	णकरणाकृ्ती	काढ ्ासा ीचे		णन्म

क न	पहा.
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 खडक जवळ पडदा उभा क न तयाचयासमरोर अंतग ल आरसा ठेवा. आर ाचया साहा याने सूया्वची ककंवा 
खडक बाहेरील लांबचया याची रेखीव प्रकतमा पडद्ावर कमळेल अ ा रीतीने तयाची जागा कन चत करा. पडदा आकण 
आरसा यांमधील अंतर मरोजा. हे आर ाचे नाभीय अंतर हरोय. 
 आकतीत दाखवलयाप्रमाणे साकहतयाची मांडणी अंधा या खरोलीत करा. आरसा मीटरप ीचया 0 खयुणेजवळ ठेवा. 
तयाचयासमरोर पडदा उभा ठेवा. पडदा आकण आर ाचया दरमयान प्रका रोत ठेवा. असे करताना प्रका रोत आकण आरसा 
यांमधील  अंतर आर ाचया नाभीय अंतरापेक्ा रोडेसे जा त ठेवा. पडदा  प ीवर   पयुढे-मागे व प ीचया उज या व  
डा या बाजूस  सरकवून तयावर प्रका रोताची रेखीव प्रकतमा कमळवा. ही प्रकतमा मूळ रोता न मरोठी आकण उलटी असते. 
प्रकतमा पडद्ावर कमळत असलयाने ती वा तव प्रकतमा असते.   
 आता प्रका रोत आर ापासून दर सरकवा. असे करताना आरसा आकण रोत यांमधील अंतर आर ाचया नाभीय 
अंतरापेक्ा दपटी न जा त ठेवा. पडदा पयुढे आर ाकडे सरकवून तयाचयावर प्रका रोताची रेखीव प्रकतमा कमळवा. प्रकतमा 
उलटी, मूळ रोता न लहान आकण वा तव असते. 

	11.10	 यां्तग ल	आररा ारे	णमळणारी	प्रण्तमा

	 .	.		
N

S

1

1

FC
C

F 1

1

N

S

11.11	 यां्तग ल	आररा ारे	णमळणारी	प्रण्तमा

यां्तग ल	आररा ारे	णमळणाऱ्ा	प्रण्तमा	(I 	 	 	 	 	 )

साणहत्	 	मेणबतती ककंवा काचेची कचमणी, पयु ाचे खरोके, पांढरा कागद, मरोठा पयु ा, 
अंतग ल आरसा, मीटरपट टी.

कृ्ती	 	  मेणबतती ककंवा काचेची कचमणी सामावून 
घेणारे आकण एक बाजू मरोकळी असणारे पयु ाचे 
खरोके घया. खरो याचया एका बाजूला बाणाकती चीर 
पाडा. खरो यात मेणबतती ठेवलयानंतर बाणाकती 
प्रका रोत कमळतरो. 
 20 30 सेमी आकाराचया पयु ावर पांढरा 
कागद कचकटवून पयु ा लाकडी ठरोक ावर उभा 
ठेवून पडदा तयार करा. पयु ाचे आणखी एक खरोके 
घेऊन तयाचया वरचया बाजूला चीर पाडा आकण 
कतचयात अंतग ल आरसा खरोचून उभा करा. 

क न	पहा.

णनरी ण	करा.	

यां्तग ल	आरसा

मी रप 	 ी

पु ाचे	
खोक
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 आकती 11.11 अ  म ये दाखवलयाप्रमाणे   ही व तू   या अंतग ल आर ासमरोर नाभी आकण वक्ता क  
यांचयाम ये ठेवली आहे.  पासून कनघणारा आकण नाभीतून जाणारा आपाती ककरण परावत्वनानंतर अक्ाला समांतर रा न 

 मागा्वने परावकत्वत हरोतरो. अक्ाला समांतर असणारा S ककरण परावत्वनानंतर नाभीतून S  मागा्वने जाऊन  या 
परावकत्वत ककरणाला 1 कबंदत ेदतरो. महणजेच  कबंदची प्रकतमा 1 कबंदवर तयार हरोते,    कबंद हा मयु य अक्ावर त 
असलयाने तयाची प्रकतमा देखील मयु य अक्ावरच असेल व 1  चया सरळ वर महणजेच 1  कबंदवर  तयार हरोईल. 1 आकण 

1 यांचया दरमयान असलेलया कबंदंचया प्रकतमा   आकण   यांचया दरमयान तयार हरोतात. महणजेच  व तूची 1 1 
प्रकतमा तयार हरोते. 
 याव न नाभी आकण वक्ता क  यांचयाम ये व तू ठेवली असताना कतची प्रकतमा वक्ता क ाचया पलीकडे कमळते हे 
प  हरोते. ही प्रकतमा उलटी आकण मूळ व तूपेक्ा मरोठी असते. परावकत्वत ककरण एकमेकांना प्रतयक्ात ेदतात. तयामयुळे 

ही प्रकतमा वा तव ठरते आकण पडद्ावर घेता येते.  
 आकती 11.11 ब  म ये  ही व तू आर ासमरोर युव आकण नाभी यांचया दरमयान ठेवली आहे. व तूचया  या 
कबंदपासून कनघणारा व अक्ाला समांतर असणारा  आकण  ला वक्ता क ा ी जरोडणा या कद ेने जाणारा  S हे दरोन 
आपाती ककरण रे ांनी द ्ववले आहेत. या ककरणांचे परावत्वन कसे हरोते आकण व तूची 1 1 प्रकतमा क ी कमळते, हे 
आकतीव न प  हरोते. ही प्रकतमा आर ामागे सयुलटी आकण मूळ व तूपेक्ा आकाराने मरोठी असते. तसेच परावकत्वत 
ककरण एकमेकांना प्रतयक् ेदत नाहीत, तर आर ामागे एकत् आलयासारखे भासतात. महणून ही प्रकतमा आभासी प्रकतमा 
ठरते. 
 एखादी व तू अंतग ल आर ासमरोर युव आकण नाभी यांचयाम ये, वक्ता क  आकण नाभी यांचयाम ये, वक्ता 
क ावर, वक्ता क ांचया पलीकडे आकण वक्ता क ापासून खूप दर ठेवली असता प्रकतमा क ी आकण करोठे कमळते ते 
पयुढील त तयाव न प  हरोते. 

णधक	माणह्ती	णमळवा. . c c m.c m 

यां्तग ल	आररा ारे	णमळणाऱ्ा	णवणवध	प्रण्तमा	

.क्र.	 व ्तूचे	 थान	 प्रण्तमेचे	 थान प्रण्तमेचे	 व प	 प्रण्तमेचा	आकार
1. युव आकण नाभी याम ये आर ाचया मागे  आभासी, सयुलटी व तूपेक्ा मरोठा

2. नाभीवर अनंत अंतरावर  वा तव, उलट खूपच मरोठा
3. वक्ता क  आकण नाभी 

यांचयाम ये 
वक्ता क ाचया पलीकडे  वा तव, उलट व तूपेक्ा मरोठा

4. वक्ता क ावर वक्ता क ावर  वा तव, उलट मूळ व तूएवढा
5. वक्ता क ाचया पलीकडे वक्ता क  आकण नाभी 

यांचयाम ये
 वा तव, उलट व तूपेक्ा लहान 

6. वक्ता क ापासून खूप 
दर अनंत अंतरावर

नाभीवर  वा तव, उलट कबंद प
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णहग ल	आररामुळे	णमळणारी	प्रण्तमा	(I 	 	 	 x	 )
 आकती 11.12 म ये  बकहग ल आर ासमरोर  ही व तू ठेवलेली आहे. व तूचया  कबंदपासून कनघणारा 
आकण मयु य अक्ाला समांतर असणारा ककरण  रे ेने, तर वक्ता क ाकडे जाणारा  रे ेने द ्ववला आहे. या दरोन 
ककरणांचे परावत्वन कसे हरोते आकण व तूची  1 1 प्रकतमा क ी कमळते, हे आकतीव न प  हरोते. तसेच ही प्रकतमा 
आर ामागे, सयुलटी आकण व तू न लहान असलयाचे प  हरोते.
बकहग ल आर ाव न परावकत्वत ालेले ककरण एकमेकांना प्रतयक् ेदत नाहीत. त ाकप, आर ामागे एकत् आलयासारखे 
भासतात. महणून ही प्रकतमा आभासी ठरते.

 अंतव्वक् आर ासाठी व तू 1  नाभीवर 2  वक्ता क ावर 3  वक्ता 
क ापलीकडे 4  अनंत अंतरावर असेल तर प्रतयेक वेळी प्रकतमेचे व प कसे असेल ते 
ककरणाकतीचया साहा याने रोध याचा प्रयतन करा. तयुमचे उततर मागील  त तया ी  
पडताळून पहा. 

11.1 		 णहग ल	आररा ारे	णमळणारी	प्रण्तमा

1

1  F  C

 बकहग लीय आर ामयुळे कमळणा या प्रकतमांचे 
व प व तूचया आर ापासून असलेलया अंतरावर 

अवलंबून नसते. तया नेहमीच आभासी व व तूपेक्ा 
लहान आकाराचया असतात व आर ाचया मागे 
तयार हरोतात. याची ककरणाकतीद वारे पडताळणी 
करा.  

प्रकाराचे	 पसरण	आणण	 णभसरण	( 	 		 	 	 )

अ. काड्ापेटीतील पाच काड्ा घया. तयांची रसायन 
अवलेकपत टरोके गयुल  एका कबंदपा ी एकत् येतील 
अ ा रीतीने मांडणी करा. ये े रसायन अवलेकपत टरोके 
अकभसाररत ाली आहेत.

ब.  आता काड्ांची मांडणी अ ा प्रकारे करा, क  तयांची 
दसरी टरोके एकत् असतील व रसायन अवलेकपत टरोके 
एकमेकांपासून दर असतील. ये े रसायन अवलेकपत 
टरोके अपसाररत ाली आहेत. 

11.1 		 पसरण	आणण	 णभसरण

  अंतव्वक् आर ाला अकभसारी आरसा असेही महणतात. कारण मयु य अक्ाला समांतर असणारेे ककरण परावत्वनानंतर 
एका कबंदपा ी अकभसाररत हरोतात आकती 11.14 अ पहा .
 अंतव्वक् आर ांम ये व तूचया आर ापासूनचया ानानयुसार मूळ व तूपेक्ा मरोठी ककंवा लहान प्रकतमा तयार हरोते.

N

क न	पहा.

क न	पहा.
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 सपाट आर ामयुळे कमळणारी प्रकतमा ाभासी	प्रण्तमा		
(V 	 I ) असते. ही प्रकतमा अ ा कबंदपा ी 
कमळते क  जे ून परावकत्वत प्रका  ककरण अपसाररत 

ालयाचा भास हरोतरो. आकती 11.2 ब   ही प्रकतमा 
पडद्ावर घेता येत नाही. कारण प्रका ककरण ते े 
प्रतयक्ात एकत् येत नाहीत. 
 जे हा प्रका ककरण आर ावरील परावत्वना ारे 
एका कबंदपा ी एकत् येतात ते हा प्रका ाचे अकभसरण 
हरोते. आपलयाला या वेळी प्रका  एका कबंदत एकत् 
आणायचा असतरो ते हा अकभसाररत प्रका रोत वापरतात. 
अ ा प्रकारचा प्रका रोत वाप न ड टर दात, कान, 
डरोळे इतयाद वर प्रका  एका  करतात. अकभसाररत 
प्रका ाचा उपयरोग स र उपकरणांम ये देखील करतात.
 जे हा एकाच कबंद रोतापासूनचे प्रका ककरण 
आर ावरील परावत्वना ारे एकमेकांपासून दर पसरतात 
ते हा प्रका ाचे अपसरण हरोते. या वेळी आपलयाला 

रोतापासून प्रका  पसरणे अपेकक्त असते तया वेळी 
अपसाररत प्रका रोत वापरतात. उदाहरणा ्व र तयावरील 
कदवे, टेबल लप इतयादी.

णहग ल	आरसा

नाभी्	 यां्तर

नाभी्	 यां्तर

.
C

F

F

11.14	 यां्तग ल		व	 णहग ल	आरसा

यां्तग ल	आरसा

.
C

अ

ब

	 गोली्	आरसा	 यां्तग ल	आहे	क 	 णहग ल	आहे,	हे	्तु ही	कसे	 ळखाल 	
 दाढी कर यासाठी कव े  वापरायचा आरसा अंतग ल असतरो. हा आरसा चेह यानजीक धरला, क  आर ाम ये 
चेह याची सयुलटी आकण मरोठी प्रकतमा कमळते. हाच आरसा चेह यापासून दर दर नेलयास प्रकतमा उलटी हरोते आकण लहान 
हरोत जाते. 
  मरोटार व  मरोटरसायकलीचा आरसा बकहग ल असतरो. बकहग ल आर ात पाकहलयास चेह याची प्रकतमा सयुलटी पण 
लहानच कमळते. आर ापासून दर गेलयास प्रकतमा अकधक लहान हरोत जाते व ती सयुलटीच राहते. तयामयुळे सभरोवती 
असलेलया इतर व तूही या आर ाम ये कदसू लागतात. महणजेच आरसा अंतग ल क  बकहग ल आहे, हे तयात कमळणा या 
प्रकतमांचया पाव न ठरवता येते.

 मयु य अक्ाला समांतर  ककरण बकहग ल आर ाव न परावकत्वत ालयानंतर अपसाररत हरोत असलयाने तया आर ाला 
अपसारी आरसा महणतात आकती 11.14 ब पहा . बकहव्वक् आर ांमयुळे व तूचया मूळ आकारापेक्ा लहान प्रकतमा तयार 
हरोतात. 

 जे हा एखाद्ा व तूपासून येणारे प्रका  ककरण आपलया डरो ात प्रवे  करतात ते हा आपण ती व तू पा  कतरो 
कारण डरो ातील कभंगाद वारे प्रका ककरण अकभसाररत हरोऊन व तयुची प्रकतमा नेत्पटलावर तयार हरोते.  अ ा प्रकारे 
प्रका ककरण एका कबंदत अकभसाररत हरोऊन तयार हरोणारी प्रकतमा ही वा ्तव	प्रण्तमा	(R 	I )	असते. वा तव 
प्रकतमा पडद्ावर कमळवता येते.
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यां्तग ल	आरराचे	गुणधम्श	व	उप्ोग
1. के कत्वनालय, दातांचा दवाखाना -आर ांचया युव व नाभी यादरमयान व तयु असलयास या व तूची सयुलट, 

आभासी व अकधक मरोठी प्रकतमा कमळते.
2. बटरी व वाहनांचे हेडलाईट-प्रका ाचा रोत नाभीपा ी ठेवलयास प्रका ाचा समांतर रोत कमळतरो.  
3. ड लाईटस -प्रका ाचा त्रोत अंतव्वक् आर ाचया वक्ता म याचया रोडासा पलीकडे ठेवला जातरो तयामयुळे 

ती  प्रका रोत कमळतरो.
4. कवकवध स र उपकरणे - अंतव्वक् आर ाव न परावकत्वत सूय्वककरणे नाभीय प्रतलात एकत् येतात.
णहग ल	आरराचे	गुणधम्श	व	उप्ोग

1. गाड्ांवर उज या व डा या बाजूला असणारे आरसे बकहव्वक् असतात. 
2. मरोठे बकहव्वक् आरसे गेटवर च कात बसवलेले असतात.

 काटक अन कचनह संकेतानयुसार, 
आर ाचा युव  हा आरंभ कबंद मानतात. 
मयु य अक् हा संदभ्व च कटीचा  m  

 c   अक् घेतात. कचनह 
संकेत पयुढीलप्रमाणे आहेत.
1. व तू नेहमी आर ाचया डावीकडे 

ठेवतात. मयु य अक्ाला समांतर 
असणारी सव्व अंतरे आर ाचया 

युवापासून मरोजतात.
2. आरंभकबंदचया उजवीकडे मरोजलेली सव्व 

अंतरे धन मानतात तर डावीकडे 
मरोजलेली अंतरे ण मानतात.

3. मयु य अक्ाला लंब आकण वरचया कद ेने मरोजलेली अंतरे ऊ व्व अंतरे  धन असतात.
4. मयु य अक्ाला लंब आकण खालचया कद ेने मरोजलेली अंतरे अधरो अंतरे  ण असतात.
5. अंतव्वक् आर ाचे नाभीय अंतर ण असते तर बकहव्वक् आर ाचे नाभीय अंतर धन असते.

आरराचे	सू 	( 	 )
 जे हा आपण कचनहांचया संकेतानयुसार अंतरे मरोजतरो 
ते हा आपलयाला व तूचे अंतर, प्रकतमेचे अंतर आकण 
नाभीय अंतर यांचया यरो य ककंमती कमळतात. व तूचे अंतर 

 महणजे व तूचे युवापासूनचे अंतर हरोय. प्रकतमेचे अंतर 
 महणजे प्रकतमेचे युवापासूनचे अंतर असते. व तूचे 

अंतर, प्रकतमेचे अंतर व गरोलीय आर ाचे नाभीय अंतर 
यांचयामधील संबंध महणजे आर ाचे सूत् हरोय.

मु ्	

आपा्ती	णकरणायांची	णदरा

धव्श	
यां्तरे	

(धन	 )

धो	
यां्तरे			

( ण	-)

डावीकडील	 यां्तरे
	( ण	-)

उजवीकडील	 यां्तरे	
	(धन	 )

	

	

11.1 	का णर न	णच ह	सयांक्त

आरराचे	सू

1	 1							1
								 								

हे सूत् सव्व परर तीत, सव्व गरोलीय आर ांना, व तूचया 
सव्व ानांकररता उपययु  आहे.
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गोली्	आररामुळे	होणारे	णवरालन	( )	( 	 	 	S 	 	)
 गरोलीय आर ामयुळे हरोणारे कव ालन प्रकतमेचया उंचीचे 2  व तूचया उंची ी 1  असणा या गयुणरोततराने द ्ववतात. 
तयाद वारे व तूचया आकाराचया मानाने संबंकधत प्रकतमा ककती प्रमाणात मरोठी ाली, हे कदले जाते.

  व तू नेहमी मयु य अक्ाचया वर ठेवली जात असलयाने व तूची उंची धन मानली जाते. प्रकतमा आभासी असलयास 
उंची धन घेतात. परंतयु वा तव प्रकतमेकररता ती ण घेतली जाते. कचनह संकेतानयुसार व तू ही आर ाचया डावीकडे ठेवली 
जाते तयामयुळे व तूचे अंतर ण घेतले जाते.

 पान क्. 122 वरील त तयामधील माकहतीचया आधारे प्रतयेक तीसाठी अ.क्. 1 
ते 6  कव ालन  चे कचनह दरोनही सूत्ांनी काढा. ते समान आहेत का याचा पडताळा घया.

	सोडवलेली	उदाहरणे
उदाहरण	  राज ीला 10  सेमी नाभीय अंतर असलेलया अंतव्वक् आर ाचया साहा याने आर ापासून 30 सेमी अंतर  
असलेलया व तूची  5 सेमी उंचीची उलटी प्रकतमा कमळवायची आहे तर कतने पडदा आर ापासून ककती अंतरावर ठेवावा. 
तसेच कतने कमळवलेलया प्रकतमेचे व प व व तूचा आकार काय असेल ?  

व ्तूची	उयांची	10	सेमी	 सेल.	 हणजे	प्रण्तमा		वा ्तव	व	
व ्तूपे ा	लहान	 सेल.

णदलेले	:
नाभीय अंतर =  = - 10 सेमी, व तूचे अंतर =  = - 30 सेमी , प्रकतमेची उंची = 2 = -5 सेमी
प्रकतमेचे अंतर =  = ? , व तूची उंची = 1 = ?
आरराच्ा	सू ानुसार 

आररापासून	पडद्ाचे	 यां्तर	1 	सेमी	 सावे.	 हणून	राज ीला	पडदा	आररापासून	1 	सेमी		
यां्तरावर	 ेवावा	लागेल.

1	 1							1
								 							

1	 1							1
								 							-

1	 				1										1
										-10						- 0		 -

1						- 	 	1							
										 0							

1						- 							
							 0							

1										1						
								-1 							
	 	-1

 =      = -  2
             

1

 

 

1 =  -        
 2

  

1 =  -           
 - 30  -5
     - 15

1 =  -2  -5

1=  10 सेमी

णवरालन

क न	पहा.

	 			-
			
 						

प्रकतमेची उंची 
 व तूची उंची 

2

1

   =   कव ालन  = याव न असे कस  करता येते क
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 अार ासमाेर कमळणारी जी प्रकतमा पडद्ावर घेता येते कतला वा तव  प्रकतमा महणतात. व तूचे ान कठेही 
असले तरी बकहग ल आर ामयुळे कमळणारी प्रकतमा ही आभासी, सयुलटी, व तूपेक्ा लहान व आर ाचया मागे कमळते. 
आर ामागे कमळणारी जी प्रकतमा पडद्ावर घेता येत नाही कतला आभासी प्रकतमा महणतात. ा प्रकतमेचे कव ालन 
एक न कमी असते

1.	 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.

 अ. सपाट आरसा, अंतग ल आरसा, बकहग ल 
आरसा यातील रक प्रकतमेचे व प व आकार 
यांचया आधारे कलहा.

 आ.  अंतव्वक् आर ांचया संदभा्वत प्रका ाचया 
रोतांचया वेगवेग ा ती सांगा.

  1. ट च्व  2. प्राेजे टर लमप  3. डलाईट
 इ. स र उपकरणांम ये अंतव्वक् आरसे का 

वापरतात?
 ई. वाहनांचया बाहेरचया बाजूला बसवलेला 

आरसा  बकहव्वक् का असतरो?
 उ. अंतग ल आर ाचया साहा याने कागदावर 

सूया्वची प्रकतमा घेतलयास काही वेळाने कागद 
का पेटतरो? 

 ऊ. गरोलीय आरसा टलयावर कमळणा या 
आर ाचा प्रतयेक तयुकडा करोणतया प्रकारचा 
आरसा असतरो? का?

.	 गोली्	 आररामुळे	 होणाऱ्ा	 पराव्त्शनासा ी	
कोणकोण्ते	णच ह	सयांक्त	वापर्ता्त

.	 यां्तग ल	 आररामुळे	 णमळणाऱ्ा	 प्रण्तमायांच्ा	
सारायांराव न	 (सारणी)	 त्ायांच्ा	 णकरणाकृ्ती	 ्त्ार	
करा.

4.		 खालील	 उपकरणा्त	 कोण्ता	 आरसा	 वापरलेला	
स्तो	

  पेरर करोप, डलाईटस, दाढी कर याचा 
आरसा, चा द ्वक कलीडरो करोप , 
र तयावरील कदवे, मरोटार गाडीचा कदवा

.	 उदाहरणे	सोडवा. 
अ. 15 सेमी नाभीय अंतर असणा या अंतग ल 

आर ासमरोर 7 सेमी उंचीची व तू 25 सेमी अंतरावर 
ठेवली. आर ापासून ककती अंतरावर पडदा ठेवलयास 
आपलयाला कतची सयु प  प्रकतमा कमळू केल? 
प्रकतमेचे व प आकण आकार प  करा. 

       (उत्तर	:	 7. 	सेमी,	10. 	सेमी,	वा ्तव)
आ. 18 सेमी नाभीय अंतर असलेलया बकहव्वक् 

आर ासमरोर ठेवलेलया व तूची प्रकतमा ही मूळ 
व तूचया उंचीचया कनममया उंचीची कमळते. तर ती 
व तू बकहव्वक् आर ापासून ककती अंतरावर ठेवलेली 
असेल?		 		 	 	(उत्तर	:	1 	सेमी	)

इ.  10 सेमी लांबीची काठी 10 सेमी नाभीय अंतर 
असलेलया अंतव्वक् आर ाचया मयु य अक्ावर 

युवापासून 20 सेमी अंतरावर ठेवली आहे. तर 
अंतव्वक् आर ा ारे कमळणारी प्रकतमा ककती 
लांबीची असेल?		 	 		(उत्तर	:	10	सेमी)

.	 	 काच	 गोलापासून	 ्तीन	 आरसे	 ्त्ार	 कले	 ्तर	
त्ायांचे	 ुव,	 वक्र्ता	 क ,	 वक्र्ता	 ण ्ा,	 मु ्	

	 ्ायांपक 	 का्	 सामा क	आहे	आणण	 का्	
सामा क	नाही	हे	कारणायांसह	 प 	करा.

उपक्रम	
  चा द ्वक C c  यंत् बनवून 

काया्वचे वगा्वत सादरीकरण करा.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.

वाध्ा्

²²²
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 वनी ही एक प्रकारची ऊजा्व असून ती  आपलया कानात क याची संवेदना कनमा्वण करते. ही ऊजा्व तरंगाचया 
व पात असते. वनीप्रसारणासाठी मा यमाची आव यकता असते. वनी तरंगामयुळे मा यमात संकपडन अकधक घनतेचे 

क्ेत्  व कवरलन कमी घनतेचे क्ेत्  यांची ंखला कनमा्वण हरोते. मा यमांचया कणांचे दरोलन आपलया म य कतचया 
आजूबाजूस तरंग प्रसारणाचया समांतर कद ेने हरोते, अ ा तरंगांना नु्तरयांग	( 	 	) महणतात. याउलट 
पा यात खडा  टाकलयाने कनमा्वण हरोणा या तरंगात पा याचे कण वर खाली  दरोलन करतात. हे दरोलन तरंग प्रसारणाचया 
कद ेचया लंबवत असतात, तयांस अवतरंग ( 	 	)	असे महणतात.

 एखादा वनीतरंग हा  आपण 
आलेखाचया व पात खालीलप्रमाणे दाखवू 

कतरो. वंनीतरंगाचे प्रसारण हरोताना 
कठलयाही क्णाला पाकहले तर  हवेम ये जा त 
कमी  घनतेचे संकपडन अ वा कवरलन   प े 
कनमा्वण ालेले आढळून येतील. आकती 
अ म ये घनतेम ये ालेला बदल दाखवला 

आहे, तर आकती ब  म ये दाबातील बदल  
दाखवला आहे. घनता दाबातील हेच  बदल  
आलेखाचया साहा याने आकती क म ये 
दाखवले आहेत.

 वनीतरंगाची तरंगलांबी   लमडा  ा ीक अक्राने दाखवतात, तर  वारंवाररता -
c  ही  नयू  ा ीक अक्राने दाखवतात. तसेच आयाम m  हा    ने द ्ववला जातरो. 

मा यमातील एखाद्ा कबंदपा ी घनतेचे एक  आवत्वन पूण्व हरो यास लागणा या कालावधीस तरंगकाल  
महणतात. तरंगकाल हा  या  अक्राने द ्ववतात. 
 वारंवाररतेचया मूलयाव न वनीचे वरमान c  महणजेच उ नीचता ठरते तर, आयामाचे मूलय वनीची 
महतता महणजेच ती ता ठरवते.

1 .1	धवनी्तरयांग

 1.  सा,	 रे,	 ग,	 म,	 प,	 ध,	 णन,	या  वरांचया वारंवाररता आपापसात करोणतया सूत्ाने 
जरोडलया गेलया आहेत?
2. पयु ांचया व त्यांचया आवाजाचया वारंवाररतेत मयु य रक करोणता असतरो?  

1. वनीची गती ही कतचया वारंवाररतेवर  क ा प्रकारे अवलंबून असते?
2. वनी तरंगात मा यमाचया कणांचे दरोलन व वनीप्रसारणाची कद ा यात  काय  संबंध 
असतरो?

न्ते्तील	 दल
धवनीवध्शक

दा ा्तील
	 दल

न्ता	णकवा
	दा

सरासरी	 न्ता	 थवा	दा

क

धवनीवध्शक

थोडे	आ वा.

णनरी ण	करा	व	चचा्श	करा.

Ø		धवनी्तरयांग	 	 Ø		धवनीचा	वेग				 Ø		धवनीचे	पराव्त्शन
Ø			मानवी	कण्श,	 ा ्	,	 व ा ्	धवनी	व		 ्ा्ती्त	धवनी			

रोध	 ्ा	

1 .	धवनीचा	 ्ास
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णवणवध	माध्मायां्त	 0 	्तापमानाला	धवनीचा	वेग
अव ा पदा ्व वेग m  म ये

ायू लययुकमकनअम
कनकेल
टील

लरोखंड
कपतळ
काच

5420
6040
5 60
5 50
4700
3 80

व समयु ाचे पाणी
यु  पाणी

इ ेन ल
कम ेन ल

1531
14 8
1207
1103

वायू हायडरोजन
हेकलयम
हवा

सजन
सल र डाय साइड

1284
 965
 346
 316
 213

धवनीचा	वेग	(S 	 		S )
1. तयुमही तयुमचया एका कमत्ाला मकत्णीला घेऊन लरोखंडी पाइप असलेलया कठकाणी जा. 

उदा. ाळेचा हरांडा, घराचा कजना ककंवा एखादे कंपण. 
2. तयुमही पाइपचया एका टरोकाजवळ उभे रहा आकण साधारणपणे 20 ते 25 ट अंतरावर 

कमत्ाला उभे करा.

 वनी तरंगावरचा कठलाही कबंद  तरंगकाल  या काळात  तरंगलांबी  एवढे अंतर पार करतरो, महणून वनीचा 
वेग पयुढीलप्रमाणे 

3. कमत्ाला दगडाचया साहा याने पाइपवरती आघात करायला सांगा व तयुमही पाईपला कान लावून पाइपमधून येणारा 
आवाज का.

4. दगडाने पाइपवरती केलेला आवाज आपणास हवेतूनही क येईल परंतयु करोणता आवाज आधी आला?  
वरील कत व न आपणांस असे लक्ात येईल क  हवेपेक्ा लरोखंडामधून वनीचा आवाज ार जलद क येतरो. 
महणजेच वनीचा वेग हवेपेक्ा लरोखंडाम ये जा त आहे. 

 ्तरयांगावरील	सयांपीडन	णकवा	णवरलनसार ्ा	 खाद्ा	ण यांदने	 कक	कालावधी्त	कापलेले	 यां्तर	 हणजे	धवनीचा	वेग	
हो्.

अंतर
कालवेग = 

तरंगलांबी
तरंगकाल

वेग =   = 

महणजे  =   कारण       =    

धवनीचा	वेग		 	वारयांवारर्ता	x	्तरयांगलायां ी
 सार याच भ कतक तीत असलेलया 
मा यमातील वनीचा वेग सव्व वारंवाररताकररता 
जवळपास सारखाच असतरो. ायू मा यमापासून वायू 
मा यमांपयत वनीचा वेग कमी कमी हरोत जातरो. जर 
आपण करोणतयाही मा यमाचे तापमान वाढवले तर 
वनीचा वेग देखील वाढतरो.

इटाकलयन भ कतक ा त्  बरोरेली व ह हीयानी 
यांनी 1660 चया द कात वनीची हवेतील गती 
मरोजली. दर असलेलया  बंदक तून  गरोळी सयुटताना  
कनघालेला प्रका  व आवाज आपलया पयत 
परोच याचया वेळा  व न तयांनी मरोजलेली गती 
350 m   आजचया वीकत मूलयाचया 346 
m  खूपच जवळ आहे. 

क न	पहा.
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धवनीचा	वा्ूमधील	वेग   वायू मा यमातून जाणा या वनीतरंगाचा वेग  वायूचया भ कतक तीवर अवलंबून असतरो. 
भ कतक ती महणजेच वायूचे तापमान, तयाची घनता व तयाचा रेणूभार.
्तापमान	( 	 )  वनीचा वेग  मा यमाचया तापमानाचया  वग्वमूळाचया समानयुपाती असतरो महणजेच 
तापमान च पट ालयास गती द पट हरोते.
न्ता	( 	 	)	:	 वनीचा वेग हा मा यमाचया घनतेचया वग्वमूळाचया य त प्रमाणात असतरो. महणजेच घनता व 

च पट ालयास गती अध  हरोते. 

रेणूभार	( 	 	 	): वनीचा वेग  हा मा यमाचया रेणूभाराचया वग्वमूळाचया य त प्रमाणात असतरो.
  
णवचार	करा
 सजन वायूचा 2  रेणूभार 32 तर  हायडरोजनचा 2   रेणूभार 2 असतरो. याव न कस  करा  क   समान 
भ कतक तीत वनीचा वेग  हा हायडरोजनम ये सजनपेक्ा च पट असेल.
एका र तापमानावर वनीचा वेग वायूचया दाबावर अवलंबून नसतरो.  

ा ्,	 व ा ्	व	 ा ्ा्ती्त	धवनी
 मानवी कानाची वनी क याची मया्वदा 20  
ते 20000  आहे महणजेच या वारंवाररते मधील 
वनी मानवी कान क कतरो महणून या वनीला 
ा य वनी महणतात. मानवी कान 20  पेक्ा कमी 

व 20000  20  पेक्ा जा त वारंवाररतेचा 
वनी क कत नाही. 20  पेक्ा कमी 

वारंवाररतेचया वनीस अव ा य वनी महणतात. 
दरोलकाचया कंपनाने कनमा्वण ालेला वनी, भूकंप 
हरो यापूव  प वीचया प भागाची कंपने हरोऊन कनमा्वण 

ालेला वनी हा 20  पेक्ा कमी वारंवाररतेचा 
महणजेच अव ा य वनी I  आहे. 
20000  पेक्ा अकधक वारंवाररतेचया वनीला 

ा यातीत वनी  असे महणतात.
 कत्ा, उंदीर, वटवाघूळ, ड ल न असे प्राणी 
तयांना असणा या कव े  क्मतेमयुळे मानवाला 
अव ा य असलेले वनी क कतात. या क्मतेमयुळे 
तयांना काही आवाजाची चा ल लागते, जी आपलयाला 
लागू कत नाही.  पाच व ा्वखालील लहान मयुले, 
काही प्राणी व ककटक 25000  पयतचा वनी क 

कतात. ड ल नस, वटवाघूळे, उंदीर वगरे प्राणी 
ा यातीत वनी कनमा्वणही क  कतात.

ण्तहासा्त	डोकाव्ताना
 इटाकलयन ा त्  पालां ानी याने वटवाघूळांचया 

रीरातील कवक  रचनेचा रोध प्र म लावला. 
वटवाघूळांचे एक एक अवयव कान, नाक, डरोळे इतयादी  
एकेक वेळी बंद क न तयांना अंधारात उडत सरोडून 
वटवाघूळे अंधारात बेधडक क ी उडतात याचे गूढ 
पालां ानीने उकलले. कान बंद केलेले वटवाघूळ धडाधड 

इत तत  आपटू लागले. डरोळे उघडे असूनही तयांना तयाचा 
उपयरोग हरोत न हता. तयाव न वटवाघूळांचया अंधारातील 
भरा याची सारी कभ त तयांचया कानावर असते डरो ांवर 
नसते हे प  ाले.
 वटवाघूळे जरो यातीत वनी त डाने काढतात तरो 
समरोरचया पदा ा्ववर आपटून परावकत्वत वनी तयांचया 
कानांना क येतरो. अ ा ररतीने समरोरचया पदा ा्वचे 
अ ततव आकण अंतर याब ल वटवाघूळांना अंधारातही 
अचूक ान हरोत असते.

1

T

1
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धवनीचे	पराव्त्शन	(R 	 	S 	)
1.  काड्वबरोड्व घेऊन तयापासून पयुरे ा लांबीचया दरोन एक-

सार या न ा तयार करा.
2.  टेबलावर कभंतीजवळ आकतीत दाखवलयाप्रमाणे तया 

ठेवा.
3.  एका नळीचया उघड्ा टरोका ी एक घड्ाळ ठेवा 

आकण दस या नळीचया बाजूने वनी क याचा प्रयतन 
करा.

4.  दरोन न ांमधील करोन असा असू द्ा क ,  तयुमहांला 
घड्ाळाचा आवाज अतयंत प पणे क येईल.

5.  आपाती करोन  व परावत्वन करोन  मरोजा आकण 
तया करोनांमधील संबंध रोधा.

 प्रका  तरंगाप्रमाणेच वनी तरंगाचे देखील घन ककंवा व प भागाव न परावत्वन हरोते. ते देखील परावत्वनाचया 
कनयमांचे पालन करतात. वनीचया परावत्वनासाठी एखाद्ा खडबडीत ककंवा चकचक त प भागाचया अड ाची 
आव यकता असते. वनी या कद ेने जातरो व परावकत्वत हरोतरो तया कद ा परावत्वक प भागाचया तंकभके ी सारखेच करोन 
करतात आकण ते एकाच प्रतलात असतात.
धवनीचे	चायांगले	पराव्त्शक	व	 ्ो ्	पराव्त्शक
 एखाद्ा परावत्वकापासून वनी परावकत्वत हरोत असताना वनी ककती प्रमाणात परावकत्वत हरोतरो याव न वनीचे 
चांगले परावत्वक व अयरो य परावत्वक असे वग करण करतात. कठीण व सपाट प भागाव न वनीचे परावत्वन चांगलया 
प्रकारे हरोते तर कपडे, पेपर, चटई, पडदे, कन्वचर यांपासून वनीचे परावत्वन न हरोता वनी रो ला जातरो महणून यांना 
अयरो य परावत्वक असे महणतात.

्ा्ती्त	धवनीचे	उप्ोग
1.  एका जहाजाव न  दस या जहाजावर संपक साध यासाठी यातीत वनी उपयरोगी ठरतरो.
2.  टकचे प भाग एकत् जरोड यास यातीत वनी उपयरोगी ठरतरो.
3.  दधासारखे व अकधक काळ कटकवून ठेवताना तयातील जीवाणू मा न टाक यासाठी ा यातीत वनीचा उपयरोग 

हरोतरो.
4.  दयाचया ठरो याचा अ यास करणारे तंत् ान c c  ा यातीत वनी तरंगावर आधाररत 

आहे. सरोनरो ा  तंत् ान
5.  मानवी रीराचया अंतग्वत अवयवांचया प्रकतमा ा यातीत वनीने कमळवता येतात.
6.  ा यातीत वनीचा उपयरोग कारखानयाम ये हरोतरो याकठकाणी हात परोहरोचणे य नाही अ ा यंत्ांचया भागाची 

वच ता कर यासाठी तयाचा उपयरोग हरोतरो.
7.  धातूचया ठरोक ातील तडे आकण भेगा रोध यासाठी देखील ा वनीचा उपयरोग हरोतरो.

1 . 	धवनीचे	पराव्त्शन

णभयां्त

काड्श ोड्शची	नळी

ाळ

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.     मागील कतीम ये उजवीकडील नळी काही उंचीपयत उचललयास काय हरोईल?
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	 ्तुलना	करा
1. एका ररकामया बंकद त ककंवा नयुकतयाच बांधून 

पूण्व ालेलया बंकद त घराम ये तयुमही काही 
कमत्ांसरोबत जा.

2.  घरात प्रवे  केलयानंतर कमत्ां ी ग पा मारा. 
3.  तयुमहांला काय जाणवते याची न द घया. 

1.  घराम ये दारे खड या बंद क न मययुक क कस टम 
चालू करा.

2.  मययुक क कस टमचा आवाज य कततका मरोठा 
करा.

3.  तयुमहाला काय जाणवते याची न द घया.

पररसरा्तील	णव ान	.....	
 सतत ककंवा ब याचदा हरोणा या 
परावत्वनामयुळे प्रकत वनी अनेक वेळा क 
येऊ कतात याचे उततम उदाहरण महणजे 
कना्वटकातील कवजयपूर ये ील गरोलघयुमट 
हरोय.

जरा	डोक	चालवा.

1. वेगवेग ा तापमानास सयु प  प्रकत वनी 
क ये यासाठी वनीचया रोतापासून 

अड ापयतचे अंतर सारखेच असेल का? 
तयुमचया उततराचे सम ्वन करा.
2.काही वेळा वनीचे परावत्वन हाकनकारक 
असू कते ते करोणते?

 एखाद्ा ंड हवेचया कठकाणी प्रकत वनी ळ महणजे 
एकरोपाइंटजवळ तयुमही मरो ाने रडलयानंतर रोड्ाच वेळात 
तयुमहाला पयुनहा तरोच वनी क येतरो अ ा वनीला प्रकत वनी 
महणतात. हा अनयुभव तयुमही घेतला असेल.
 प्रकत वनी महणजे मूळ वनीची करोणतयाही प भागाव न 
हरोणा या परावत्वनामयुळे ालेली पयुनरावतती हरोय.
 वनी व प्रकत वनी वेगवेगळे क ये यासाठी 22 C 
तापमानाला वनीचया रोतापासून परावत्वन ील प भागापयतचे 
कमीत कमी अंतर ककती मीटर असले पाकहजे? 22 C 
तापमानाला वनीचा हवेतील वेग 344 मीटर  सेकंद असतरो. 
आपलया मदत वनीचे साततय सयुमारे 0.1 सेकंद असते. तयामयुळे 
वनी अड ापयत जाऊन पयुनहा रोतयांचया कानापयत 0.1 

सेकंदापेक्ा जा त वेळाने परोहचला तरच आपलयाला तरो वतंत् 
वनी महणून क येईल. वनीचया रोतापासून परावत्वन ील 

प भागापयत आकण पयुनहा मागे असे कमीत कमी अंतर आपण 
खालील सूत्ाने काढू कतरो. 

अंतर = वेग  काल
 = 344 मीटर  सेकंद  0.1 सेकंद
 = 34.4 मीटर
तयामयुळे सयु प  प्रकत वनी क यासाठी वनीचया रोतापासून 
अड ापयतचे कमीत कमी अंतर वरील अंतराचया कनममे 
महणजे 17.2 मीटर असावे लागते. वेगवेग ा तापमानाला ही 
अंतरे वेगवेगळी असतात.
णननाद	(R )

प्रण्तधवनी	( )
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जरा	डोक	चालवा.

 इमारतीचे त व कभंती याव न वनीतरंगाचे पयुनहा 
पयुनहा परावत्वन हरोऊन वनीतरंग एकत् येऊन सतत 
जाणवेल असा वनी तयार हरोतरो. तयाचा पररणाम वनीचे 
साततय राह यात हरोते. यालाच कननाद महणतात. एकाच 
वनीतरंगाचया लगतचया ये यातील कालावधी कमी 

हरोत जातरो आकण परावकत्वत वनी एकमेकांम ये कमसळून 
सयु प  नसणारा व वाढलेलया महततेचा I  
वनी खरोलीत कनमा्वण हरोतरो. काही साव्वजकनक सभागह 

ककंवा रोतयांचया बस याचया जागा वनीकव यक 
कनक  ठर याचे कारण कननाद असते.

 साव्वजकनक सभागहे, इमारतीमधील कननाद तयुमही कसा कमी कराल?

सोनार	(S AR)	
 S 	 	 	
R  याचे लघयु प महणजे 
S  हरोय. पा याखालील व तूंचे 
अंतर, कद ा आकण वेग यातीत 
वनीतरंगाचा उपयरोग क न S  

मरोजते. S  म ये प्रक्ेपक व 
रोधक असतात. ते जहाजावर ककंवा 

बरोटीवर बसवले जातात.
 प्रक्ेपक ा यातीत वनीतरंग 
कनमा्वण क न प्रसाररत करतरो. हे तरंग 
पा यामधून प्रवास करतात.  
समयु तळा ी असणा या व तूवर 
आदळून हे तरंग परावकत्वत हरोतात. 
परावकत्वत ालेले तरंग जहाजावरील 
ाहक हण करतरो. 

 ाहका ारे ा यातीत वनीतरंगाचे पांतर कवद्युत लहरीत हरोते व तयातून तयांचा सयुयरो य अ ्व काढला जातरो. 
ा यातीत वनीचया प्रक्ेपण व वीकतीमधील कालावधी न दवला जातरो. वनीचा पा यातील वेग जाणून व वरील 

कालावधी कवचारात घेऊन या व तूपासून वनी तरंगाचे परावत्वन हरोते तयाचे अंतर काढता येते.
 S  तंत् वाप न समयु ाची खरोली काढता यतेे. पा याखालचया टेकड्ा, द या, पाणबयुड्ा, कहमनग, बयुडालेली 
जहाजे इतयादी रोध यासाठी याचा उपयरोग हरोतरो.

1 .4		सोनार	पद्ध्त

1 . 		णननाद	णनणम्श्ती

	थे 	्ेणारा	धवनी ो्तागा्क	

	परावण्त्श्त	धवनी

पाणी

जहाज

समु ्तळ

परावण्त्श्त	 पयांदप्र ेणप्त	 पयांद

ाहकप्र ेपक
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सोनो ा 	(S )
 सरोनरो ा  तंत् ानाम ये ा यातीत वनीतरंगांचा उपयरोग रीरांतग्वत भागांचया कचत्कनकम्वतीम ये केला जातरो. यांचया 
साहा याने सूज येणे, जंतूसंसग्व, तसेच वेदनांची कारणे यांचा रोध घेता यतेरो. दयाची ती, दयकवकाराचया ट यानंतर 
दयाची अव ा, तसेच गररोदर त्ीचया गभा्व याम ये गभा्वची हरोणारी वाढ पाह यासाठी या तंत्ाचा उपयरोग केला जातरो.

			रोध	 ्ा

 या तंत् ानाम ये एक रोटी रोधनी  व एक कवक  व वापरला 
जातरो. रोधनी व तवचा यांचयातील संपक यरो य प्रकारे हावा व यातीत वनी 
पूण्व क्मतेने वापरला जावा, यासाठी हा व वापरला जातरो.
 परीक्ण करायचया भागावरील तवचेवर व लावून रोधनीचया साहा याने 
उ  वारंवाररतेचा वनी वामधून रीराम ये सरोडला जातरो. रीरातील अंतग्वत 
भागातून परावकत्वत ालेला वनी पयुनहा रोधनीचया साहा याने एकत् केला जातरो व 
या परावत त वनीचया साहा याने संगणक रीरांतग्वत भागाचे कचत् तयार करतरो. हे 
तंत् ान वेदनाकवरकहत असलयाने अचूक कनदानासाठी या तंत् ानाचा उपयरोग 
वद्क ा त्ात वाढत आहे.

 ा यातीत वनीचा 
वद्क ा त्ात करोणकरोणतया 
प्रकारे उपयरोग क न घेतला 
जातरो?

्तपासणी

1 . 	सोनाे ा 	्यां 	व	त्ा ारे	णदसणारी	प्रण्तमा

	णमळणारी	प्रण्तमासोनाे ा 	्यां

कव ानाचया मा यमातून तंत् ानाचा ालेला कवकास हा मानवाचया प्रगतीसाठी 
कारणीभूत ठरला असला तरी तंत् ानाचया गरवापराचे अनेक द पररणामही मानवी 
जीवनावर ालेले आहेत. सरोनरो ा  तंत्ाचया आधारे आपलयाला जनमास येणारे 
अभ्वक कसे आहे, तयाची वाढ क ी हरोत आहे याचा उलगडा हरोतरो. परंतयु मयुलगा मयुलगी 
असा भेद करत त्ी ूणहतया  हरो याचे वाढते प्रमाण हा या तंत्ाचा गरवापरच आहे. 
असे करणे कायद्ाने क क्ापात् गयुनहा असून तयासाठीच  c   तयार केला 
गेला आहे.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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मानवी	कण्श	( 	 )

 कान हे मानवाचे मह वाचे इंक य आहे. कानाने आपण वनी कतरो. वनीतरंग कानावर पडलयाने कानातील पडदा 
कंकपत हरोतरो व तया कंपनांचे कवद्युत लहरीत पांतर हरोते. तया वणकव यक म जातंतू ारे मदकडे प्रवास करतात. 
कणा्वचे तीन भाग आहेत. 
ा कण्श	( )

 बा भाग वनीतरंग एकत् क न कण्वनकलकेतून म यकण्व परोकळीत परोहरोचवतरो. डपेसारखी रचना असलेलया 
पाळीमयुळे कानावर पडणारे आवाज नरसा ातून बाहेर पडावे तसे म यकणा्वपयत परोहरोचतात.
मध्कण्श	( 	 )
  म यकणा्वचया परोकळीत पातळ पडदा असतरो. जे हा मा यमातील संपीडन परोहचतरो ते हा तरो पडद्ाचया बाहेरील 
दाब वाढवतरो आकण कानाचा पडदा आत ढकलतरो तसेच जे हा कवरलन पडद्ापा ी परोहरोचते ते हा पडद्ाचया बाहेरील 
दाब कमी हरोतरो व पडदा बाहेरचया बाजूला ढकलला जातरो. याप्रकारे वनीतरंगामयुळे पडद्ाचे कंपन हरोते. 
आयां्तरकण्श	(I 	 )
 वनीकव यक म जातंतूचा भाग आंतरकणा्वला मद ी जरोडतरो आंतरकणा्वत गरोगलगाईचया ंखाप्रमाणे चक्ाकार 
परोकळी असते कतला कणा्ववत्व महणतात. कणा्ववता्वम ये कानाचया पडद्ापासून आलेली कंपने वीकारली जाऊन ती 
म जातंतू ारे कवद्युत संकेतांचया व पात मदकडे पाठवली जातात व नंतर मदत तया संकेतांचे कव ले ण हरोते.

 कान हे क याचे व रीराचा तरोल सांभाळणारे मह वाचे ानक य  आहे. कान वच  कर यासाठी कानात 
काडी, टरोकदार व तू घालू नयेत. तसेच इअर रोनचया  साहा याने मरो ा आवाजात गाणी क नयेत. तयामयुळे 
कानातील पडद्ाला गंभीर इजा हरो याची यता असते. 

1 . 	मानवी	कण्शरचना

ा 	कण्श

कण्श	नणलका

मध्	कण्श

आयां्तरकण्श

मध्कण्श	पोकळी

ध्शव्तु्शळाकृ्ती	नणलका
्तीन	हाडायांची	साखळी

कानाचा	पडदा

सनीकण्श	नणलका

कणा्शव्त्शे स

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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अंतर
वेग

वेळ	

उदाहरण	1:	1.5  वारंवाररता व 25 cm तरंगलांबी 
असलेलया वनीला 1.5 m अंतर पार कर यासाठी 
ककती वेळ लागेल?

णदलेले	: वारंवाररता  = 1.5  

                             = 1.5  103   

तरंगलांबी  = 25 cm = 0.25 m

      अंतर  = 1.5 m = 1.5  103 m

  वेळ  = ? 

वनीचा वेग = वारंवाररता  तरंगलांबी 
 =   
 = 1.5 x 103   0.25
 = 0.375 103 

 = 375 m

वनीला 1.5 m अंतर पार कर यासाठी
4  लागतील.

1. 	 	103

			 7
=
		1 00
			 7

= = 4 	 	

उदाहरण	 	 :	 S  चया साहा याने समयु ातील 
पा याम ये वनीतरंग प्रक्ेकपत केलयानंतर 4  नी प्रकत वनी 
प्रा  ाला तर तया कठकाणी समयु ाची खरोली ककती 
असेल?

(समु ा्तील	पा ्ामध्े	धवनीचा	वेग 1 0	 )

णदलेले:
समयु ातील पा याम ये वनीचा वेग =1550 m
प्रकत वनी क ये याचा कालावधी = 4
वनीतरंग समयु ाचया तळापय्वत जा यास लागलेला 

कालावधी  

					 				42 	2 

 अंतर
 वेळ

वेग	

अंतर = वेग  वेळ
       = 1550 x 2 
       = 3100 m

      तया कठकाणी समयु ाची खरोली 3100 m असेल.

उदाहरण	 	:	1cm तरंगलाबी असलेला वनी तरंग 340 m  वेगाने हवेतून जात असलयास वनीची वारवाररता ककती 
असेल? तरो वनी मानवास क याक्म आहे का?

णदलेले	: तरंगलाबी =  =1cm=1 x 10-2m,		 वनीचा वेग =  = 340 m

  =   

   = 
340
1 x 10 -2  = 	 40	  10	

   34000  
ही वारंवाररता 20000  पेक्ा जा त असलयाने तरो वनी मानवास क येणार नाही.

  सरोनारचे तंत् ान पकहलया महाययु दात त्ूचया पाणबयुड्ा रोध यासाठी कवककसत केले गेले.  हे तंत् ान 
हवेतही वापरता येते. वटवाघूळे याच तंत्ाचा वापर क न आपलया वाटेतील अ ड ांची माकहती कमळवतात व 
अंधारातही सहजपणे उडू कतात. 

सोडवलेली	उदाहरणे
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1.	 खालील	 णवधाने	 पूण्श	 करा	 व	 त्ाचे	 प ीकरण	
द्ा.

 अ.  वनीचे प्रसारण .............मधून हरोत नाही.
 आ. पा यातील  व टीलमधील वनी वेगाची तयुलना 

करता ........म ये वनीचा वेग जा त असतरो.
 इ.  दनंकदन जीवनातील ......... या उदाहरणांव न 

वनीचा वेग प्रका ाचया वेगापेक्ा कमी आहे, 
हे कस  हरोते.

 ई. समयु ात बयुडालेले एखादे जहाज, मरोठी व तू 
रोध यासाठी .............. तंत् ान वापरले 

जाते. 
.	 रा ी्	कारणे	 प 	करा.

 अ. कचत्पटगह, सभागह यांची ते वक्ाकार 
व पात बनलेली असतात.

 आ. ररकामया बंकद त घराम ये कननादाची ती ता 
जा त असते.

 इ. वगा्वत कनमा्वण ालेला प्रकत वनी आपण क 
कत नाही.

.	 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	्तुमच्ा	र दा्त	णलहा.
	 अ.  प्रकत वनी महणजे काय? प्रकत वनी सयु प  क 

ये यासाठी करोणकरोणतया बाबी आव यक 
असतात?

 आ. कवजयपूरचया गरोलघयुमटाची रचना अ यासा व 
ते े अनेक प्रकत वनी क ये याची कारणमीमांसा 
करा.

 इ. प्रकत वनी कनमा्वण हरोऊ नये महणून वग्वखरोलीची 
माेजमापे व रचना क ी असावी?

4.		 धवनीरोषक	साणहत्ाचा	वापर	कोणत्ा	ण काणी	व	
का	कला	जा्तो

.		 उदाहरणे	सोडवा. 
 अ. 0 0 C तापमानाला वनीचा हवेतील वेग 332 

m  आहे. तरो प्रकतअं  से लसअस ला 0.6 
m  ने वाढलयास 344 m  ला हवेचे 
तापमान  ककती असेल?  

                                               (उत्तर	:	 0	0	 )	

	 आ. कनताला वीज चमकलयाचया 4 सेकंदांनंतर
  कवजेचा आवाज क आला तर वीज कनतापासून 

ककती अंतरावर असेल?
      वनीचा हवेतील वेग = 340 m
                                  (उत्तर	:1 0	 )	
	 इ. सयुनील दरोन समांतर कभंत चयामधे उभा आहे.

तयाचयापासून सवा्वत जवळची कभंत 660 मीटर 
अंतरावर आहे. तरो रडलयानंतर 4 सेकंदांनंतर 
तयाला पकहला प्रकत वनी क आला व नंतर 2 
सेकंदानंतर दसरा प्रकत वनी क आला तर ,

  1. वनीचा हवेतील वेग ककती असेल?
  2. दरोन कभंत मधील अंतर ककती असेल?
                       (उत्तर	:	 0	 	 	1 0	 ) 
 ई.  हायडरोजन गस दरोन सार या  बाटलयांम ये  

व  एकाच तापमानावर ठेवला आहे.
बाटलयांतील वायूचे वजन अनयुक्मे 12 म व 
48 म आहे. करोणतया बाटलीम ये  वनीची 
गती अकधक असेल? ककती पटीने?

                        (	उत्तर	:		A	मध्े 	द प 	)
 उ.  दरोन सार या बाटलयांम ये हेकलअम वायू 

भरलेला आहे. तयातील वायूचे वजन 10 म व 
40 म आहे. जर दरोनही  बाटलयांमधील 
वनीची गती समान असेल तर  तयुमही करोणता 

कन क ्व काढाल?
उपक्रम	
	 1. जलतरंग ा वाद्ाब ल माकहती कमळवा व 

तयातून वेगवेगळी वरकनकम्वती क ी हरोते ते 
समजून घया.

  

वाध्ा्

²²²
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का ्शन	( )
	 कनसगा्वम ये मयुबलक प्रमाणात कमळणारे काब्वन हे मूल य मयु  तसेच 
संययुगांचया व पात आढळते. काब्वन या अधातू मूल याचया कवकवध 
गयुणधमाचा अ यास आपण या पाठात क या.
 तयुमही सकाळपासून रात्ीपयत दनंकदन जीवनात जे पदा ्व वापरता तया 
सव्व पदा ाची व तूंची यादी करा व तयातील पदा ाची खालील त तयातील 
रकानयांम ये कवभागणी करा.

1.	का ्शनची		सयां ा	-	
.	 णु यांक	-	
.	 णुव ्तुमान	-1
4.		 ले न	सयां पण	-	 ,4
4.	सयां्ुजा	-4	
.	 धा्तू	मूल ्

धा्तूयांपासून	 नलेल्ा	व ्तू	 मा्ती	 	काचेच्ा	व ्तू ्तर	व ्तू	 	पदाथ्श

 आता ेवटचया रकानयातील व तूंची यादी पहा. या यादीम ये अ पदा ्व, कपडे, धे, इंधने, लाकडी व तू 
आहेत. या सवाम ये काब्वन हा वकव यपूण्व मह वाचा घटक आहे. 

 मागील इयततेत तयुमही काब्वन हे अधातू मूल य आहे हे अ यासले आहे. काब्वन कनसगा्वत करोणकरोणतया 
संययुगांत सापडतरो याचीही माकहती तयुमही घेतली आहे.

1. मूल य महणजे काय? मूल यांचे कवकवध प्रकार करोणते?
2. करोणतयाही स ीय पदा ा्वचे पूण्व वलन ालयानंतर ेवटी काय क क राहते?
3. काब्वन हे करोणतया प्रकारचे मूल य आहे? तयाकव यी माकहती सांगा.

1. एका बा पनपात्ाम ये रोडेसे दध घया. बा पनपात्ाला बनसेन बन्वरचया साहा याने 
उ णता द्ा. दध पूण्वपणे आटून गेलयावर बा पनपात्ाचया तळा ी ेवटी काय क क 
राहते?

2.  वेगवेग ा परीक्ान ांत साखर, लरोकर, वाळलेली पाने, केस, कबया, डाळ, कागद, टक यांचे  रोडे रोडे 
नमयुने घया. प्रतयेक परीक्ानळीला उ णता देऊन पदा ात हरोणा या बदलांची कनरीक्णे करा.
 प्रतयेक परीक्ानळीत ेवटी क क राहणारा काळा पदा ्व काय द ्वकवतरो? 

क न	पहा.

थोडे	आ वा.

1.	ग्तीचे	णन्म

Ø			का ्शन-आढळ,	गुणधम्श,	 प पे		 Ø		हा्डोका ्शन
Ø			का ्शन	डा् सा ड	व	णमथेन-आढळ,	गुणधम्श,	उप्ोग	

1 .	का ्शन	:	 क	मह वाचे	मूल ्	

 संययुग महणजे  काय? संययुगे क ी तयार हरोतात?

 वन पती व प्राणी यांचयापासून प्रतयक् अ वा अप्रतयक्पणे कमळणा या संययुगांना स ीय संययुगे महणतात, तसेच 
खकनजांपासून कमळणारी संययुगे  ही अस ीय संययुगे महणून ळखली जातात. आपले आनयुवांक क गयुणधम्व एका कपढीकडून 
दस या कपढीकडे संक्कमत करणारे पे ीतील  व  यांम येदेखील काब्वन हा एक प्रमयुख घटक आहे.

सायांगा	पा 	
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1 .1	णहरा

 जम्वन रसायन ा त्  वरोहलर यांनी अमरोकनअ म सायनेट या अस ीय संययुगापासून 
ययुरीआ सं लेक त केला. ते हापासून अस ीय संययुगांपासून मरो ा प्रमाणावर स ीय संययुगे 
तयार केली गेली. या सव्व संययुगांम ये काब्वन हेच मयु य मूल य असलयाचे कन प  

ाले. महणूनच स ीय रसायन ा त्ास काब्वनी संययुगांचे रसायन ा त् असे महटले जाते. 

का ्शनचा	आढळ	( 	 	 	)
 लकटन भा ेम ये काब  महणजे करोळसा. याव न काब्वन  हे 
नाव प्रा  ाले आहे. कनसगा्वम ये काब्वन हा मयु  व संययुगाव ेत 
आढळतरो. मयु  अव ेत काब्वन कहरा, ाइट या अव ेत आढळतरो. 
संययु ाव ेत काब्वन खालील संययुगांम ये असतरो.
1. काब्वन डाय साइड, काब नेटचया व पात उदाहरणा ्व 
क ल यम काब नेट, माब्वल, कलामाइन C 3

2. जीवा म इंधने-दगडी करोळसा, पेटरोकलअम, नसकग्वक वायू
3. काब्वनी परो ये - कप मय पदा ्व, प्रक ने, मेद
4. नसकग्वक धागे - कापूस, लरोकर, रे ीम

णव ान	कपी
 प वीचया कवचाम ये सयुमारे 0.27  
काब्वन असून तरो काब नेट, काेळसा, 
पेटरोकलअम व पात असतरो तर 
वातावरणात असणारे काब्वनचे प्रमाण 
काब्वन डाय साइडचया व पात सयुमारे 
0.03  एवढे असते.
 महासागरांचया तळा ी असलेलया 
काही प्रकारचया वन पती पा यातील 
काब्वनचे पांतर क ल अम काब नेटम ये 
करीत असतात.

का ्शनचे	गुणधम्श	( 	 		 )
का ्शनची	 प प्ता
प प्ता	(A ) - कनसगा्वत काही मूल ये एकापेक्ा अकधक  पांत आढळतात. तयांचे रासायकनक गयुणधम्व 

सारखे असले तरी भ कतक गयुणधम्व कभ  असतात. मूल यांचया या गयुणधमा्वला अप पता  असे महणतात. काब्वनप्रमाणेच 
सल र, रस ही मूल ये सयु ा अप पता द ्ववतात.
का ्शनची	 प पे	(A 	 	 )
अ. ण क	 पे ( 	 )
1. कटक पातील अणूंची रचना कनयकमत अाकण कन चत असते.
2. यांचे वणांक व उतकलनांक उ  असतात.
3. कटक पातील पदा ाना कन चत भ कमकतक  रचना,  ती ण कडा व सपाट प भाग असतात.
का ्शनची	्तीन	 ण क 	 प पे	आहे्त.

1.	णहरा	( )
 भारताम ये प्रामयु याने कहरा गरोवळक डा कना्वटक  
व प ा म यप्रदे  ये े सापडतरो. भारताप्रमाणेच दकक्ण 
आक का, ाक ल, बे लजयम, रक या,  अमेररका या 
दे ांम येही कहरा सापडतरो.

उ णता
4

+C -
2C 2

पररच्	रा ायांचा
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उप्ोग
1.  काच काप याचया व खडकाला क  पाड याचया उपकरणांत कहरे वापरतात.
2.  अलंकार तयार कर यासाठी कह याचा उपयरोग हरोतरो.
3. डरो ांची त्कक्या कर याचया उपकरणांम ये कह याचा वापर करतात.
4. कह याचया भयुकटीचा वापर दस या कह यांना चकाक  दे यासाठी करतात.
5. कह याचा उपयरोग अवका ात व ककत्म उप हांम ये प्रारणापासून संरक्ण देणा या खड या तयार कर यासाठी करतात.

.	 ा 		( )
 नसकग्वक व पात ाइट रक या, नयूक लंड, अमेररका व भारतात आढळते. ाइटचा रोध कनकरोलस ज स 
क नटी यांनी 17 5 साली लावला हरोता. पे नसलम ये वापरले जाणारे लेड हे ाइट व मातीपासून बनवलेले असते.

 1 . 		णहऱ्ा्तील	का ्शन	 णूयांची	रचना

ण्तहासा्त	डोकाव्ताना	
एकेकाळी भारत हा करोकहनूर  या कह यामयुळे प्रकस  
हरोता. हा कहरा गयुंटर आं प्रदे  ये ील करोलगयुर खाणीम ये 
13 या तकात सापडला हरोता. तयाचे वजन 186 करेट 
आहे.

रचना	  कह यात प्रतयेक काब्वन अणू हा ेजारील चार 
काब्वन अणूं ी सहसंययुज बंधाने बांधलेला असतरो. ा 
ढ अ ा कत्कमतीय रचनेमयुळे कह यांना ककठणपणा प्रा  

हरोतरो.
गुणधम्श
1. तेज वी व यु  कहरा हा  नसकग्वक पदा ात सवात 

कठीण असणारा पदा ्व आहे.
2. कह याची घनता 3.5 cm3 अाहे.
3. वणांक 3500 C आहे.
4. सजनचया सा यात 800 C ला कहरा 

तापकवलयास C 2 बाहेर टाकला जातरो. या प्रकक्येत 
C 2 क वाय करोणतेही उतपाकदत  तयार हरोत नाही.

5. करोणतयाही ावकात कहरा कवरघळत नाही.
6. कह यावर अामल आमलारी यांचा काहीही पररणाम हरोत 

नाही.
7. कहरा कवद्युत दवा्वहक असतरो  कारण तयात मयु  
     इले ट न नसतात.

रचना  ाइटम ये काब्वनचा प्रतयेक अणू इतर तीन 
काब्वन अणूंसरोबत अ ाप्रकारे बंकधत असतरो क  तयामयुळे 
तयाची प्रतलीय टकरोनी रचना तयार हरोते. ाइटचा 

कटक हा अनेक पापयु ांचा ककंवा अणूंचया तरांचा 
बनलेला असतरो. दाब कदलयास ाइटचे हे तर 
एकमेकांवर घसरतात. ाइटचया एका पापयु ाला 
ा न महणतात. 

1 . 		 ा 	व		 ा मधील	का ्शन	 णूयांची	रचना

काब्वन

काब्वन
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कृ्ती		 	
1.	पे नसलमधील लेड काढा व कतचा हाताला हरोणारा प ्व अनयुभवा. 
कतचा रंग कसा आहे तरो पहा. ती लेड हाताने तरोडून पहा. 
2. आकतीत दाखवलयाप्रमाणे साकहतय जयुळवा. पररप ात 
कवद्युतप्रवाह सयु  करा. कनरीक्ण करा. 
काय आढळते? 
3. एका परीक्ानळीत पाणी घया, दस या परीक्ानळीत र केल घया. 
दरोनही परीक्ान ांम ये पे नसलचया लेडची भयुकटी क न टाका. 
काय आढळते?

ा चे	गुणधम्श
1.  कनसग्वत  सापडणारे ाइट काळे, मऊ, कठसूळ व गयुळगयुळीत असते. 
2.  ाइटम ये आतील संपूण्व तरात मयु  इले ट न क रत असतात महणून हे कवद्युत सयुवाहक आहे. 
3.  रांचया रचनेमयुळे कागदावर उमट याची क्मता यात असते.
4.  ाइटची घनता 1.  ते 2.3 cm3 इतक  आहे.
5.  ाइट हे ब तां  ावकांत कवरघळत नाही.
ा चे	उप्ोग

1. ाइटचा उपयरोग वंगण तयार कर यासाठी करतात.
2. काब्वन इले टरोड तयार कर यासाठी ाइटचा वापर करतात.
3. ाइटचा वापर कलकह याचया पे नसलम ये केला जातरो.
4. रंग, प कल  यांचयातही ाइटचा वापर करतात.
5. खूप प्रका  देणा या आक लमपम ये ाइट वापरतात. 

.	 लररन	( )
 लररन हे काब्वनचे अप प कनसगा्वम ये कमी प्रमाणात सापडते. 

लररन काजळीम ये, ता यांचया अधलयामधलया जागांतील ढगांम ये 
तसेच भूगभा्वची बांधणी हरोतानाचया मधलया जागेत सापडते. 
बककमन टर लररन C60  हे लररनचे पकहले उदाहरण आहे. ररचड्व 
बककमनसटर लर या वा तयु ा त् ाने केलेलया गरोलाकार घयुमटाचया 
रचनेव न काब्वनचया या अप पाला लररन हे नाव दे यात आले.
 C60 या लररनचया काब्वनी अप पाचया रोधासाठी हर लड, 
क्रोटरो, र बट्व कल्व आकण ररचड्व म ली यांना 1 6 चे रसायन ा त्ाचे 
नरोबेल पाररतरोक क दे यात आले.
C60 , C70 , C76 , C82  व C86  ही लररनची  आणखी काही उदाहरणे  
आहेत. हे रेणू कनसगा्वत रोड्ा प्रमाणात काजळीम ये आढळतात.

साणहत्	  पे नसल, कवद्युतवाहक तारा, बटरी  सेल, लहान बलब, पाणी, र केल, 
परीक्ान ा, पे नसलचया आतील लेड इतयादी.

1 .4		 ा मधून	णवद्ु्तधारा	वाह्ते.			

1 . 		 लररनची		रचना			

क ू 		(का ्शन	ननो	 ू )

क ल		( 60)

 पे सल

 बलब

सेल

क न	पहा.
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गुणधम्श
1. लररनचे रेणू बक ब ल, बक ूब ज  या व पात 

आढळतात.
2. एका लररनचया रेणूत साधारणत 30 ते 00 काब्वन 

अणू असतात.
3. लररन काब्वनी ावकांम ये ावणीय असते. उदा. 

काब्वन डायसल ाइड व रोररोबक न.

उप्ोग		
1. लररनचा उपयरोग कवसंवाहक महणून करतात.
2. जल यु ीकरणात लररनचा उतप्रेरक महणून  
    वापर करतात.
3. एका ठराकवक तापमानाला लररन अकतवाहकता 
    हा गयुणधम्व दाखवतरो. 

.	 ण क 	 प पे	( -	 	 	A 	 )	
 या पातील काब्वनचया अणूंची रचना ही कनयकमत नसते. दगडी करोळसा, करोक ही 
काब्वनची अ कटक  पे आहेत.
1.	दगडी	कोळसा	  दगडी करोळसा हे एक जीवा म इंधन असून याम ये काब्वन, हायडरोजन 
व सजन असतात. यात रोड्ा प्रमाणात नायटरोजन, रस, सल र  असतात. 
हा ाययु पात सापडतरो. याचे चार प्रकार  आहेत.
.	पी 	  करोळसा तयार हरोतानाची पकहली पायरी महणजे पीट तयार हरोणे हरोय. याम ये 

पा याचे प्रमाण जा त व काब्वनचे प्रमाण 60  पेक्ा कमी असते महणून यापासून कमी 
उ णता कमळते.
आ.	 णल ा 	  जकमनीचया आत वाढता दाब व तापमान यामयुळे पीटचे पांतर 
कल ाइटम ये ाले. याम ये काब्वनचे प्रमाण सयुमारे 60 ते 70  असते. करोळसा तयार 
हरो याची दसरी पायरी महणजे कल ाइट हरोय.
.	 ी ुणमनस	  करोळ ाचया कनकम्वतीचया कतस या पायरीत  बी युकमनस तयार ाला. 

यात काब्वनचे प्रमाण सयुमारे 70 ते 0  असते. 
	. ासा 	 	करोळ ाचे यु  व प महणून अ ासाईट ळखला जातरो. हा करोळसा 

कठीण असून तयात काब्वनचे प्रमाण सयुमारे 5  असते.
.	चारकोल  प्रा यांपासून तयार हरोणारा चारकरोल हा प्रा यांची हाडे, क ंगे इतयाद पासून 

तयार करतात तर वन पत पासून तयार हरोणारा चारकरोल हा लाकडाचया अपयु या हवेत 
केलेलया वलनापासून तयार हरोतरो.
कोळराचे	उप्ोग	
1. कारखानयात व घराम ये करोळसा इंधन महणून वापरतात.
2. करोक, करोल गस व करोल टार कमळव यासाठी करोळ ाचा वापर करतात.
3. कवद्युत कनकम्वतीसाठी णककवद्युत क ात करोळसा वापरतात.
4. जल यु ीकरण तसेच सक य पदा ाचया युद धीकरणासाठी चारकरोल वापरतात.
.	कोक	 	दगडी करोळ ातून करोल गस काढून घेतलयावर उरणा या यु  करोळ ाला 

करोक महणतात.
कोकचे	उप्ोग
1. घरगयुती इंधन महणून वापरतात.
2. क्पणकारक महणून करोकचा उपयरोग करतात.
3. व टर गस C + 2  व प्ररोड्युसर गस C + 2+C 2+ N2  ा वाययु प                           
इंधनाचया कनकम्वतीत करोकचा उपयरोग करतात. 							1 . 	का ्शनची	 ण क 	 पे

पी

णल ा

ी ुणमनस

ासा

कोक
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हा्डोका ्श स	:	मूलभू्त	स ी्	सयां्ुगे	( 	:	 	 	 )
 ब तेक स ीय संययुगांत काब्वन सरोबत हायडरोजन हे मूल य समाकव  असते. ही मूलभूत स ीय संययुगे मूळसंययुगे  
महणून ळखली जातात. यांना हायडरोकाब्वनस असेही महणतात. 
 काब्वनचे इले ट न सं पण 2, 4 आहे. महणून काब्वन अणूचया दस या कक्ेत चार इले ट न कमळाले  तर ेवटचया 
कक्ेतील अ क पूण्व ालयाने तयाचे इले ट न सं पण जवळचया कन क् य  वायू कन न 2, 8  प्रमाणे र हरोते. 
तयामयुळे काब्वनची संययुजा 4 आहे, मात् हे हरोताना इले ट नची देवघेव न हरोता भागीदारी हरोते. महणजेच तरो दस या 
काब्वनसरोबत अ वा दस या मूल याचया अणूसरोबत चार सहसयां्ुज	 यांध ( 	 ) तयार क  कतरो.
 जे हा काब्वन प्रतयेक  एक इले ट न अ ा प्रकारे चार हायडरोजन अणूंबररोबर चार इले ट नची  भागीदारी क न चार 
C-  बंध तयार करतरो. ते हा कम ेन C 4 चा रेणू तयार हरोतरो. 

1 .7	णमथेनचे	रचनासू 	व	 ले न	ड 	प्रण्तकृ्ती

सहसयां्ुज	सयां्ुगायांचे	गुणधम्श	
1. सहसंययुज संययुगांचा वणांक आकण उतकलनांक कमी 

असतरो.
2. सामानयत  पा यात अ ावणीय आकण स ीय ावकात 

ावणीय असतात.
3.  उ णता आकण कवद्युत यांचे कमी प्रमाणात वाहक 

असतात. 

साणहत्	  3 ंकपात्े, ढवळणी.
रसा्ने	  पाणी, र केल, खाद्तेल, करोळ ाची पूड भयुकटी इतयादी. 
कृ्ती	  3 ंकपात्े घेऊन अनयुक्मे तयांत खाद्तेल, पाणी व र केल घया. 
प्रतयेक ंकपात्ात अधा्व चमचा करोळ ाची पूड टाका व ढवळणीचया 
साहा याने ढवळा. कतनही ंकपात्ांतील ावणांचे कनरीक्ण करा.  1 . 		कोळराची	पा ्ा्तील	णव ा ््ता

काब्वनचया दरोन अणूंम ये सहसंययुज बंध हरोतरो ते हा तया अणूंवर प्रभार कनमा्वण हरोतरो 
का? दरोन काब्वन अणूंमधील एकेरी बंध मजबूत व र का असतरो? 

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.

का ्शनची	णव ा ््ता	(S 	 	 	)

सयां्त 	आणण	 सयां्त 	हा्डोका ्शन (S 	 	 	 )
 काब्वन अणू एक वक पूण्व  गयुणधम्व दाखवतरो. तरो  इतर काब्वन अणूंसरोबत सहसंययुज बंध क न काब्वन अणूंची  

ंखला साखळी  तयार क  कतरो. या हायडरोकाब्वनचया सव्व काब्वन अ णूम ये  एकेरी बंध असतरो तयांना संत  
हायडरोकाब्वन असे महणतात. उदाहरणा ्व,  इ ेन C2 6  महणजेच C 3-C 3 , प्ररोपेन C 3- C 2- C 3

 काही हायडरोकाब्वनम ये दरोन काब्वन अणूंम ये ब बंध असतरो. ब बंध हा दहेरी ककंवा कतहेरी असतरो. या   
हायडरोकाब्वनम ये ककमान एक ब बंध असतरो तयांना असंत  हायडरोकाब्वन महणतात. उदाहरणा ्व, इ ीन 2C = 
C 2 , ई ाईन                                  C 3-C  = C 2 , प्ररोपाइन C 3- C        CC        C , प्ररोपीन
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1 .9	का ्शनची	 सजन रो र	 णभणक्र्ा

का ्शनची	 सजन	 रो र	 णभणक्र्ा	(R 	 	 	 	 x )

1.  पाणी, र केल व खाद्तेल यांपक  करोणकरोणतया ावणांत करोळ ाची पूड 
कवरघळते?

2.  काब्वनचया कव ा यतेब ल तयुमही काय अनयुमान काढाल?

साणहत्	  करोळसा, काड्ापेटी, ला कनळा कलटमस 
इतयादी.
कृ्ती	 	 करोळसा पेटवा. करोळसा पेटलयावर तयातून 
कनघणा या वायूवर ला कलटमस धरा. कनरीक्ण न दवा.
1.  करोळसा पेटलयावर तयाची हवेतील करोणतया 

वायूबररोबर अकभकक्या हरोेते?
2.  तयार हरोणारा पदा ्व करोणता?
3.  कलटमस पेपरम ये काय बदल हरोतरो?
4.  वरील कतीत हरोणारी रासायकनक अकभकक्या कलहा.

साणहत्	:	परीक्ानळी, ट , चयुनयाची कनवळी इतयादी. 
कृ्ती	 	 एका परीक्ानळीत ताजी चयुनयाची कनवळी घया. 
ट चया मदतीने कनवळीत रोडावेळ ंकर घाला, कनवळीचे 

कनरीक्ण करा. 
 काय कदसले? बदलामागचे कारण काय असावे?

का ्शन	डा्	 सा ड	
रेणुसू 	:	 2,		रेणुव ्तुमान	:	44	,	 वणायांक	 	- . 	0 ,
आढळ	 	हवेम ये काब्वन डाय अ साइड मयु  व पांम ये आढळतरो. उच ासावाटे बाहेर पडणा या हवेत सयुमारे 4  
C 2  असतरो. खडू, हाबादी र ी याम ये C 2   संययुगाव ेत आढळतरो. लाकड, करोळसा ा जीवा म इंधनांचया 
वलनातूनही C 2 बाहेर टाकला जातरो.

साणहत्	  टड, गरोल बयुडाचा चंबू, क सल नरसाळे, वाययुवाहक नकलका, वाययुपात्े. 
रसा्ने	 	 क ल यम काब नेट, हाबादी र ीचे तयुकडे संगमरवराचे तयुकडे  
चयुनखडी  कवरल हायडरो रोररक आमल.

1 .10	चु ्ाच्ा	णनवळीची	 	 रो र	 णभक्र ्ा

कर	मारणे

चु ्ाची	णनवळी

क न	पहा.

क न	पहा.

जरा	डोक	चालवा.

कोळसा

ला	णनळा	णल मस
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1 .11	का ्शन	डा् सा ड	वा्ू	्त्ार	करणेC C 3+ 2 C   C C 2 + 2  + C 2

कृ्ती	  
1. आकतीत दाखवलयाप्रमाणे उपकरणांची मांडणी 
करा. मांडणी करताना गरोल बयुडाचया चंबूत C C 3 
टाकन ठेवा. 
2. क सल नरसा ातून कवरल C  चंबूम ये टाका. 
नरसा ाचे टरोक आमलात बयुडेल याची काळजी घया.
3. C C 3 व कवरल C  यांचयात अकभकक्या 
हरोऊन C 2 तयार हरोतरो. हा वायू चार ते पाच 
वाययुपात्ांम ये जमा करा. वरील अकभकक्येचे 
रासायकनक समीकरण पयुढीलप्रमाणे आहे.

का ्शन	डा् सा डचे	भ ण्तक	व	रासा्णनक	गुणधम्श
1. वरील प्रयरोगात तयार ालेलया वायूचा रंग पहा.
2. वाययुपात्ातील वायूचा वास घया. 
    (कृ्ती	 	्ते	7	सा ी	 व्तयां 	वा्ुपा े	वापरावी्त.)
3. वाययुपात्ाचे ाकण काढा व तयाम ये रोडी चयुनयाची कनवळी टाका.
4. एक जळती मेणबतती वाययुपात्ाम ये ठेवा.
5. व वक द ्वकाचे रोडे ावण C 2ने भरलेलया वाययुपात्ात टाका व हलवा. 
6. वाययुपात्ात रोडे पाणी टाकन वाययुपात् हलवा.
7. कनळा व लाल कलटमस कागद ला क न C 2 चया वाययुपात्ात टाका.
				वरील	सव्श	कृ्त ची	णनरी णे	पुढील	्त त्ा्त	न दवा.

	चे	भ ण्तक	गुणधम्श

परी ा णनरी णे
वास
रंग

	चे	रासा्णनक	गुणधम्श

परी ा णनरी णे
जळती मेणबतती
व वक द ्वक
चयुनयाची कनवळी
पाणी
कलटमस कागद

णवरल	हा्डो ोरीक	आ ल		( )	

2
	

हवेचे	
धव्शसरण	

जरा	डोक	चालवा. C 2 ची घनता हवेचया तयुलनेत जा त आहे का कमी?



146

1 .1 		 ण रामक	्यां ाची		आयां्तररचना

का ्शन	डा् सा डचे	आणखी	काही	रासा्णनक	गुणधम्श
1. सरोकडअम हायड साइडचया जलीय ावणातून काब्वन डाय साइड पाठवलयास सरोकडयम काब नेट कमळते. 
    सरोकडयम काब नेट - धयु याचा सरोडा
     रासायकनक अकभकक्येचे समीकरण    2  + C 2  2C 3 + 2

2. सरोकडयम काब नेटचया पा यातील ावणातून C 2पाठवला असता सरोकडयम बायकाब नेट कमळते. 
    सरोकडअम बायकाब नेट - खा याचा सरोडा
      रासायकनक अकभकक्येचे समीकरण  2C 3 + 2  + C 2   2 C 3

.	वरील	प्र्ोगा्त	पाणी	व	का ्शन	डा् सा ड	्ायांच्ा्त	होणाऱ्ा	रासा्णनक	 णभणक्र्ेचे	समीकरण	णलहा.
आ.	 	च्ा	वा्ूपा ा्त	चुनकळी	 ाकल्ावर	होणाऱ्ा	रासा्णनक	 णभणक्र्ेचे	समीकरण	णलहा.
का ्शन	डा् सा डचे	उप्ोग
1. स सणारी ीतपेये तयार कर यासाठी C 2 चा वापर करतात.
2. ायू काब्वन डाय साइडचा यु क ब ा्वचा  वापर ीतकपाटांम ये तसेच दध व द धजनय पदा ाना ंड कर यासाठी
    तसेच कसनेमा-नाटकाम ये धयु यासारखे पररणाम कमळव यासाठी करतात. 
3. अक ामक यंत्ात रासायकनक अकभकक्येने तयार हरोणा या ककंवा दाबाखाली ठेवलेलया C 2 चा उपयरोग करतात.
4. क मधून कक न काढून टाक यासाठी व प C 2वापरतात.
5. ावक महणून व प C 2चा उपयरोग अतयाधयुकनक अ ा पया्ववरणपूरक डाय कनंग म ये केला जातरो.
6. हवेतील C 2चा उपयरोग वन पती प्रका  सं ले णासाठी करतात.

ण रामक		्यां ( 	 x )
 अक ामक यंत्ाम ये सरोडीअम बायकाब नेटची  भयुकटी असते. 
एका काचेचया कपीम ये कवरल सल ययुररक आमल असते. यंत्ाची 
कळ दाबलयावर कपी टून कपीतील सल ययुररक आमल सरोकडअम 
बायकाब नेटवर पडते  यांचयात रासायकनक अकभकक्या हरोऊन C 2 

मयु  हरोतरो व बाहेर पडतरो. 
 C 2 अक ामके ही क्रण न हरोणारी व वीजप्रवाह प्रकतबंधक 
असतात. तयामयुळे कवद्युत उपकरणे व यंत्ांना लागलेलया आगीत ही 
अक ामके वापरतात.
 C 2अक ामके ही लहान प्रमाणातील आग कव कव यासाठी 
वापरतात. मरो ा प्रमाणात लागलेली आग जी कव कवणे 
आटरो याबाहेर आहे, अ ावेळी C 2 अक ामके  पयुरे ी पडत 
नाहीत. आधयुकनक अक ामक यंत्ात व प व ाययु प C 2 
दाबाखाली भरलेला असतरो. दाब कमी केलयावर वाययु प हरोऊन तरो 
जरोराने क या्वसार या नळीतून बाहेर पडतरो. 

रासा्णनक	 णभणक्र्ा

 2 C 3 + 2S 4  2S 4 + 2 2  + 2 C 2 

सोणडअम		
ा्का ने ची
भुक ी

सल ्ुररक
आ ल

्यां ाची	कळ

कपी

 स या वेगेवेग ा प्रकारची अक ामक यंत्े वापरली जातात . तयांचा वापर क न C 2  मयुळे अक मन कसे हरोते 
तयाकव यी अकधक माकहती घया. 
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णमथेन	-	रेणुसू 	 4	,	रेणुव ्तुमान-1
आढळ 
1. नसकग्वक वायूम ये सयुमारे 87  कम ेन वायू आढळतरो.
2. जकवक पदा ाचया हवेचया अनयुप तीत हरोणा या कवघटनातून हा कनमा्वण हरोतरो.
3. बायरोगस म येही कम ेन आढळतरो.
4. करोळ ांचया खाण म ये कम ेन आढळतरो. 
5. दलदलीचया प भागावर कम ेन वायू आढळून येतरो, महणून याला मा ्व गस असेही महणतात.
6. प्रयरोग ाळेत हायडरोजन व काब्वन मरोन साइड यांचे कम ण 3000C  ला कनकेल या उतप्रेरकाचया
    उप तीत तापवलयास कम ेन वायू तयार हरोतरो. 
7. यु  व पातील कम ेन नसकग्वक वायूचया भंजक ऊ व्वपातनाने कमळवता येतरो.

णमथेनचे	भ ण्तक	गुणधम्श
1. कम ेनचा वणांक -182.5 0C आहे.
2. कम ेनचा उतकलनांक -161.5 0C  आहे.
3. हा वायू रंगहीन अाहे.
4. व प कम ेनची घनता पा याचया घनतेपेक्ा कमी असते.
5. कम ेन पा याम ये अगदी रोड्ा प्रमाणात ावणीय असतरो तर गसरोकलन, ई र, अलकरोहरोल यांसार या सक य
     ावकांम ये तरो जा त ावणीय आहे.
6. कक् तापमानाला कम ेन हा वायू अव ेत असतरो.
णमथेनचे	रासा्णनक	गुणधम्श
1. कम ेन हा अकत य वाला ही असून जळताना, सजनबररोबर अकभकक्या हरोताना कनळसर यरोत कमळते व या
    अकभकक्येतून 213 c m   एवढी उ णता बाहेर टाकली जाते. कम ेन हा वायू पूण्वत  जळतरो.
					
					रासा्णनक	 णभणक्र्ा							  C 4+2 2  C 2+ 2 2  + उ णता
.	 ोररनेरन	( )

    अकतनील ककरणांचया उप तीत 2500C  ते 4000C तापमानाला कम ेन व रोररन वायूंम ये अकभकक्या हरोऊन    
प्रामयु याने कमक ल रोराइड रोररोकम ेन  व हायडरोजन रोराइड तयार हरोतात. या  अकभकक्येला कम ेनचे रोररने न 
महणतात.
	 रासा्णनक	 णभणक्र्ा 
णमथेनचे	उप्ोग
1.  नसकग्वक वाययु व पातील कम ेनचा उपयरोग व त्रोद्रोग, कागदकनकम्वती, अ प्रकक्या उद्रोग, पेटरोल यु ीकरण 

इतयादी उद्रोगात करतात.
2.  सवा्वत लहान लांबीचा हायडरोकाब्वन असलयामयुळे कम ेनचया वलनातून बाहेर पडणा या C 2चे प्रमाण खूप कमी 

असते महणून याचा वापर घरगयुती इंधन महणून केला जातरो.
3.  इ ेन ल, कम ाइल रोराइड, कमक लीन रोराइड तसेच अमरोकनआ व अ कसटीलीन या काब्वनी संययुगांचया कनकम्वतीसाठी 

कम ेनचा वापर करतात.

C 4+C 2  
प्रका   C 3C  + C

1776 ते 1778 या दरमयान ले नडरो हरोलटा यांना दलदलीतील वायूचा अ यास करताना कम ेन वायूचा रोध 
लागला. 
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1 .1 			 ा्ोगस	सयां्यां

ा्ोगस	सयां्यां 	 :  बायरोगस संयंत्ाम ये  जनावरांचे ेण, पालापाचरोळा, ला कचरा यांचे कवन सी जीवाणूंमा त  
कवघटन हरोते. तयापासून कम ेन वायू तयार हरोतरो. यालाच बायरोगस असे महणतात.बायरोगस हा वयंपाकाचया इंधनाची 
मागणी भागवणारा अकत य व त असा इंधन पया्वय आहे. बायरोगस संयंत् हे वीजकनकम्वतीसाठी सयु ा वापरले जाते. 
बायरोगसम ये सयुमारे 55 ते 60  कम ेन व उव्वररत भाग काब्वन डाय साइडचा असतरो. बायरोगस हे वापरासाठी अकधक 
सरोईचे इंधन तर ठरतेच क वाय गस तयार हरोताना उततम खतही तयार हरोते.   

ा्ोगस	णनणम्श्ती	प्रणक्र्ा	
 बायरोगस कनकम्वती प्रकक्या ही णवन सी	(A ) प्रकारची असते. ती दरोन ट यांम ये घडून येते.

जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची	
 काब्वन व तयाचया कव तत माकहती संदभा्वत अहवाल तयार करा. यासाठी नरोट पड, वड्व इतयादी संगणक य   
प्रणाल चा वापर करा व तयार केलेले अहवाल इतरांना पाठवा. 
सयांक्त थळे- . .c m c m , . c. -c m  

 जे े बायरोगस  संयंत् आहे ते े भेट 
देऊन संयंत्ाचे  प्रतयक् काय्व  जाणून 
घया व तयावर करोणकरोणती कवद्युत 
उपकरणे चालतात  याची माकहती 
कमळवा.  

वा्ू	 ाहेर	जा ्ाचा		माग्श

णनग्शम		माग्श

भूणमग्त	णव न	 ाकरेण	व	पाणी	
णम ण

आ्त	्े ्ाचा	माग्श

णम ण	 ाक उतप्रवाह		 ाक
ाकण

रेणाचा	राळा	व	पाणी

णर क	राळा	(ख्त)

C 3C        C 4   + C 2

माणह्ती	णमळवा.	मा
1.	आ लणनणम्श्ती	( 	 	A )
 कच यातील जवकवघटनयरो य जटील सक य संययुगांवर जीवाणू  
अकभकक्या करतात व स ीय आमल c c  तयार करतात.
.	णमथेन	वा्ू	णनणम्श्ती		( 	 	 )

 कम नरोजेकनक जीवाणू स ीय आमलांवर अकभकक्या क न  कम ेन 
वायू बनवतात.
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1.	 णदलेल्ा	प्ा्श्ायांपक 	्ो ्	प्ा्श्	णनवडन	णवधाने	
							पूण्श	करा.
	 एकेरी, सव्व दहेरी, आयकनक ,काब्वन, देवाण 

घेवाण, हायडरोजन, ब बंध , भागीदारी, सक य,  
सहसंययुज

	 अ. काब्वनचा अणू इतर अणूंबररोबर.....बंध  करतरो.
ा बंधाम ये दरोन अणूंम ये इले ट नची 

........हरोते.
 आ. संप  हायडरोकाब्वनम ये सव्व काब्वन काब्वन 

बंध हे ..........असतात.
 इ. असंप  हायडरोकाब्वनम ये ककमान एक बंध हा 

.........असतरो.
 ई. सव्व सक य पदा ाम ये अतयाव यक असलेले 

मूल य ......हे हरोय.
 ऊ.  हायडरोजन हे मूल य ब तेक ......पदा ाम ये 

असते.
.		 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.

 अ. काब्वन व तयाचया संययुगांचा इंधन महणून उपयरोग 
का करतात?

 आ. काब्वन करोणकरोणतया संययुगांचया व पात 
सापडतरो?

 इ. कह याचे उपयरोग कलहा.
.	 रक	 प 	करा.

 अ. कहरा व ाइट
 आ. काब्वनची कटक पे व अ कटक पे
4.	 रा ी्	कारणे	णलहा.
 अ.  ाइट कवद्युतवाहक आहे.
 आ.  ाइटचा वापर दाकगनयांम ये करत नाहीत.
 इ. चयुनयाचया कनवळीतून C 2 वायू सरोडलयास 

चयुनयाची कनवळी दधाळ हरोते.
 ई. बायरोगस हे पया्ववरण नेही इंधन आहे.

.		 प 	करा.
 अ.  कहरा, ाइट व लररन ही काब्वनची कटक  

पे आहेत.
 आ.  कम ेनला मा ्व गस महणतात. 
  इ. पेटरोल, कड ेल, दगडी करोळसा ही जीवा म 

इंधने आहेत. 
 ई.काब्वनचया कवकवध अप पांचे उपयरोग
  उ. अक ामक यंत्ात C 2 वायूचा उपयरोग  

ऊ. C 2 चे यावहाररक उपयरोग 
.	 प्रत्ेक 	दोन	भ ण्तक	गुणधम्श	णलहा.

 अ. कहरा  आ. चारकरोल  इ. काब्वनचे कटक प
7.	 खालील	रासा्णनक	 णभणक्र्ा	पूण्श	करा.
 1.   ........+.......  C 2 + 2 2  + उ णता
 2.  ...........+.........  C 3C  + C
 3. 2  + C 2 .......+........
.	 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	णव ्त्त	 व पा्त	णलहा.

 अ.  करोळ ाचे प्रकार सांगून तयांचे उपयरोग कलहा.
 आ. ाइट कवद्युत वाहक असते हे एका रो ा 

प्रयरोगाने कसे कस  कराल?
 इ.  काब्वनचे गयुणधम्व प  करा.
 ई.  काब्वनचे वग करण करा.
9.	का ्शन	डा् सा डचे	गुणधम्श	कसे	पड्ताळन							
							पहाल
उपक्रम	:	
	 		बायरोगस संयंत्ाची प्रकतकती तयार क न गस
   कनकम्वतीची प्रकक्या  वगा्वत सादर करा. 

वाध्ा्

²²²
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दनंकदन जीवनाम ये आपण कवकवध पदा ाचा वापर करत असतरो. मागील इयततांम ये यातील काही पदा ाची माकहती 
व उपयरोग तसेच तयातील घटक, कनकम्वती याब ल आपण सकव तरपणे माकहती क न घेतलेली आहे. 

क्ार मूळ रंग 
ावणाचा

व वक द ्वक 
घातलयावर रंग

 
मूलय

व प

 साधे मीठ रंगहीन वाली कहरवा 7 उदासीन
साबण
धयु याचा सरोडा
बेककंग सरोडा

लकचंग पावडर

1. दनंकदन  जीवनात आपण करोणकरोणते मह वाचे पदा ्व वापरतरो? का?
2. दनंकदन वापरातील कवकवध पदा ाचे ा त्ीय ा कसे वग करण केले आहे?

दनयांणदन	जीवना्तील	मह वाचे	 ार	(S )

खाली दनंकदन वापरातील काही पदा ाची नावे कदलेली आहेत. तया पदा ाचे आमल, 
आमलारी, धातू, अधातू, क्ार अ ा गटात वग करण करा. 

पदाथ्श	:	मीठ, साबण, टू पे ट, खा याचा सरोडा, पाणी, दही, दध, तयुरटी, लरोह, गंधक, कपडे धयु याची पावडर.

या आयकनक संययुगांत + आकण - आयन नसतात तसेच 
एकाच प्रकारचे धन आयन व ण आयन असतात तयांना सामानय क्ार 
महणतात. उदा. 2S 4, K3 4, C C 2 

कनसगा्वम ये अकाब्वनी पदा ्व आमल व आमलारीचया व पात 
सापडत नाहीत, तर ते क्ारांचया व पात सापडतात. व ा्वला सयुमारे 80 
द लक् टन क्ार समयु ाचया पा यात कमळतात महणून समयु ाला क्ारांचा 
सम  रोत महणतात. समयु  हा रोरीन, सरोडीअम, म ेक अम.
परोटक अम, क ल अम, रोकमन अ ा कवकवध मूल यांचया अनेक  
क्ारांचा सम द  रोत आहे. या क्ारांबररोबरच  ररोजचया जीवनात आपण 
इतरही क्ार वापरतरो.तयांकव यी अकधक माकहती घेऊया.

क्ार महणजे काय?

समयु ाचया पा यात असणारे प्रमयुख क्ार.
1. सरोकडअम रोराइड 
2. म ेक अम रोराइड 
3. म ेक अम सल ेट 
4. परोटक अम रोराइड 
5. क ल अम काब नेट 
6. म ेक अम रोमाइड

 क्ारांची संप  ावणे तयार 
क न तयात व वक द ्वकाचे 
2-3 ब घाला आकण कनरीक्णे 
न दवा.  कनरीक्णे न दव यासाठी 

ेजारील त ा वापरा.

Ø		दनयांणदन	जीवना्तील	मह वाचे	 ार- ,	 3,	 2 3		
Ø		णकरणोतसारी	पदाथ्श			 Ø दनयांणदन	जीवना्तील	काही	रासा्णनक	पदाथ्श

14.	पदाथ्श	आपल्ा	वापरा्तील

थोडे	आ वा.

माही्त	आहे	का	्तु हायांला

क न	पहा.

वग करण	करा

सायांगा	पा 	
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आपण मागील पाठात पाकहले आहे, क  जे हा क्ाराचा  सामू  7 असते ते हा तरो क्ार उदासीन असून तरो ती  
आमल व ती  आमलारीपासून तयार ालेला असतरो. ती  आमल व स मय आमलारीपासून तयार ालेलया क्ाराचे  
मूलय 7 पेक्ा कमी असून तरो आमलधम  असतरो. स मय आमल व ती  आमलाररपासून तयार ालेलया क्ाराचे  मूलय 7 
पेक्ा जा त असून तरो आमलाररधम  असतरो. आता आपण दनंकदन जीवनातील काही क्ारांची माकहती जाणून घेऊ.
सोणड म	 ोरा ड	(साधे	मी 	-	 		S 	-	 	)

 अ ाला खारट चव देणारे मीठ  
हा आपलया दनंकदन जीवनात सवा्वकधक 
वापरातील क्ार आहे. या क्ाराचे 
रासायकनक नाव सरोकडअम रोराइड अाहे. 
सरोकडअम हायडा साईड व हायडरो रोररक 
आमल यांचया उदाकसनीकरण अकभकक्येने  
सरोकडअम रोराईड तयार हरोते. 

हा क्ार उदासीन असून तयाचया 
जलीय ावणाचे  मूलय 7 आहे हे 
आपण आधी पाकहले आहे. 

गुणधम्श	व	उप्ोग
1.   हे रंगहीन व कटक  आयकनक संययुग आहे. याचया कटक  रचनेत 

कटकजल नसते.
2. हा उदासीन क्ार असून चवीला खारट असतरो.
3.  या संययुगाचा उपयरोग 2C 3, C 3  यासार या क्ारांचया 

कनकम्वतीसाठी हरोतरो.
4.  सरोकडअम रोराइडचया संत  जलीय ावणातून ाईन  कवद्युत 

प्रवाह जाऊ कदलयास तयाचे अपघटन हरोते व णा ाजवळ हायडरोजन 
वायू तर धना ाजवळ रोरीन वायू मयु  हरोतरो. रोरीन वायूचया 
कनकम्वतीसाठी ही प त उपयरोगात आणतात. या प तीने घटाम ये 

 हे मह वाचे आमलारी तयार हरोते.

5.  उ  तापमानास मीठ तापकवले असता ते कवतळते यास कमठाची 
सममीकलत अव ा  महणतात.

6. सममीकलत कमठाचे कवद्युत अपघटन केले असता धना ाजवळ 
रोरीन वायू तर णा ाजवळ व प  सरोकडअम धातू मयु  हरोतरो.

2 C  + 2 2    2  + C 2   + 2  

1. खालील प ी कसली आहे? कतचा वापर क ासाठी केला जातरो?
2. पदा ्व हे आमलधम , आमलाररधम  व उदासीन आहेत हे कसे ठरवले जाते?
3. घरातील वापरातील कवकवध पदा ाची 1 ते 14  सामूनयुसार यादी करा.

काही कवक  प्रकारचया खडकांपासूनही कमठाची कनकम्वती हरोते. अ ा 
कमठाला र क स लट असे महणतात. हलाईट खकनज तसेच कहमालयीन र क 
स लट सधव मीठ  ही तयाची काही उदाहरणे आहेत. या कमठाचा अनेक 
प्रकारचया याधी कनवारणासाठी उपयरोग केला जातरो.

कमठाचया 25   जलीय ावणाला संत  कमठवणी S   असे महणतात. अ ा ावणाचे                 
 भाग बा पीभवन केलयास  कवरघळलेलया कमठाचे कटकात पांतर हरोऊन ावणातून मीठ वेगळे हरोते. 

1
5

माही्त	आहे	का	्तु हायांला

सायांगा	पा 	
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सोणड म	 ा्का ने
(खा ्ाचा	सोडा	-	 3)

तयुमचया वाढकदवसाला घरी केक आणला जातरो 
ककंवा तयुमची आई केक बनवते. तसेच खयुसखयु ीत 
भजीही करते. तयुमही आईला केक स च  हाे याचे 
ककंवा भजी खयुसखयु ीत हरो याचे कारण कवचारले आहे 
का?

आई कपठात बेककंग सरोडा घालते. पांढ या 
अ कटक  चूण्व प सरोड्ाला बेककंग सरोडा महणतात 
याचे रासायकनक नाव सरोकडअम हायडरोजन काब नेट 
ककंवा सरोकडअम बायकाब नेट असून तयाचे रेणयुसूत् 

C 3 आहे.

गुणधम्श	व	उप्ोग
1.  C 3  ची लया कलटमस बररोबर अकभकक्या 

हरोऊन लाल कलटमस कनळा हरोतरो महणजेच हा 
आमलारीधम  आहे.

2.  याचा उपयरोग केक, ढरोकळा बनव याकरता हरोतरो.
3.  आमलाररधम  असलयामयुळे याचा उपयरोग परोटातील 

आमलता कमी कर यासाठी हरोतरो.
4. अक ामक यंत्ातील मयु य घटक C 2 तयार 

कर यासाठी C 3  वापरतात.
5.  हन वच  कर यासाठी बेककंग सरोड्ाचा वापर 

करतात.

बेककंग पावडरमधील घटक काेणता? कतचा वापर क ासाठी करतात? 

एक रंगीत कापडाचा तयुकडा घया. तयाचया  रोड्ा भागावर कवरंजक चूणा्वचे संप  
ावण रोड्ा प्रमाणात टाकन काय  हरोते तयाचे कनरीक्ण करा . 

कापडाचया रंगात करोणता बदल हरोतरो?

कवरी गेलेलया चयुनयाची रोररन वायूबररोबर 
अकभकक्या ालयास कवरंजक चूण्व कमळते.
												 ( )2	 	 2	  2	 	 2

1. बाजारात कमळणारे कवरंजक चूणा्वचे कवकवध प्रकार.
2. हे प्रकार क ावर अवलंबून असतात?

पावसा ात नळाचया पा याला एक कवक  उ  वास येतरो. तरो तयुमही अनयुभवला आहे का?
परोहरो याचया तलावातील पा यालासयु ा हाच वास यतेरो. पा यामधील जंतूंचा ना  कर यासाठी वापरलेलया रोरीन 

वायूचा हा वास असतरो. रोरीन वायू हा ती  सडीकारक असलयाने तयाचयामयुळे जंतूंचा ना  हरोतरो तसेच कवरंजनाची 
कक्या सयु दा घडून येते.

वाययु पामयुळे रोरीन हा सव्वसामानय हाताळणीसाठी गरसरोयीचा आहे. तया वजी, तसाच पररणाम देणारे 
ाययु पातील कवरंजक चूण्व सामानय वापरासाठी सरोयीचे ठरते. हवेतील काब्वन डाय साइडमयुळे कवरंजक चूणा्वचे सं पणे 

कवघटन हरोऊन रोरीन वायू मयु  हरोतरो. या मयु  ालेलया  रोरीनमयुळे कवरंजक चूणा्वला तयाचा गयुणधम्व प्रा  हरोतरो.  

लणचयांग	पावडर		(णवरयांजक	चूण्श-	 	)	(क लर म	 स ोरा ड)

2	 	 2	  3	 	 													 

क न	पहा.

माणह्ती	णमळवा.	मा

रोध	 ्ा	
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गुणधम्श	व	उप्ोग
1. कवरंजक चूण्व हा कपवळसर पांढ या रंगाचा ायू पदा ्व आहे.
2. याचे रासायकनक नाव क ल अम स रोराइड असे आहे.
3. याला मरो ा प्रमाणात रोररनचा वास येतरो.
4. याचा उपयरोग जल यु ीकरण क ात कप याचया पा याचे कनजतयुक करण करणे तसेच जलतरण तलावातील 

पा याचे  कनजतयुक करण कर यासाठी करतात.
5. कपड्ाचे कवरंजन कर यासाठी याचा उपयरोग हरोतरो.
6. र तयाचया कडेला तसेच कच याचया  जागांचे कनजतयुक करण कर यासाठी याचा वापर करतात.
7. कवरल सल ययुररक अ कसड  व कवरल हायडरो रोरीक अ कसड बररोबर कवरंजक चूणा्वची जलद अकभकक्या हरोऊन 

रोरीन वायू पूण्वपणे मयु  हरोतरो.

8. क ल अम हायपरो रोराइडची काब्वन डाय साइड बररोबर अकभकक्या हरोऊन क ल अम काब नेट आकण रोररन 
तयार हरोतात.

धु ्ाचा	सोडा	( 	S )		( 2 3.10	 2 )

कृ्ती	: कवकहरीचया ककंवा बरोअ रवेलचया पा याचा एक नमयुना चंचयुपात्ात घेऊन तयात साबण 
टाकन ढवळा. नंतर दसरा नमयुना घेऊन तयात धयु याचा सरोडा एक चमचा टाका व पयुनहा साबण 
टाकन ढवळा. केलेलया कतीचे कनरीक्ण करत रहा. करोणकरोणते बदल कदसून आले? का?

कवकहरीचे ककंवा बरोअ रवेलचे द ेन जड  पाणी धयु याचा सरोडा टाकलयावर सयु ेन मद  हरोते, हे तयावर आलेलया 
साबणाचया ेसामयुळे लक्ात येते. क ल अम व म ेक अमचया रोराइडस व सल ेट सचया अ ततवामयुळे पाणी द ेन 
हरोते. असे पाणी सयु ेन व वापर यायरो य बनव यासाठी 2C 3 वापरतात. हे केलयाने सरोड्ाबररोबर अकभकक्या हरोऊन 
म ेक अम  व क ल अ मचे अकव ा य काब नेट क्ार तयार हरोतात. 

सरोकडअम काब नेट हा पा यात ावणीय असणारा सरोकडअमचा क्ार आहे.  कटक प सरोडीअम काब नेट नयुसता 
ठेवलयावर सहजपणे तयातील कटकजल उडून जाते व तयाचे पांढरे चूण्व कमळते. तयालाच धयु याचा सरोडा असे महणतात.

	  	 2 	 	  	 	 	 	  

2 	.10	 2 		               2 	. 2 		
-	 2
		

पायांढरे	चूण्श	(धु ्ाचा	सोडा)

2 	ची	 2S 4	 रो र	होणारी	 णभणक्र्ा	णलहा.	

गुणधम्श	व	उप्ोग
1. कक् तापमानाला धयु याचा सरोडा हे करड्ा रंगाचे व गंधहीन चूण्व असते.
2. याचया जलीय ावणात कलटमसचा रंग कनळा असतरो.
3. हा आ ्वता रो क असतरो महणजेच हवेत उघडे राकहलयास हवेतील बा प रो ून घेतरो.
4. कपडे धयु यासाठी प्रामयु याने याचा वापर केला जातरो.
5. काच, कागद उद्रोगात तसेच पेटरोकलअमचया यु ीकरणात सरोकडअम काब नेटचा वापर करतात.

क न	पहा.

2	 		 2S 4		   S 4	 	 2				 	 2
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मागील पाठात तयुमही कटकजलाकव यी माकहती घेतली आहे. कटकजल असणारे कवकवध क्ार आपलया वापरात 
असतात.

काही	 ण क 	 ार	(S 	 	S )

 मरोरचूद हे अ कनकमआचे कनदान करताना र  तपासणीकरीता वापरतात. ाक्े, खरबूज या ळांसाठी बयुर ीना क 
महणून वापरलया जाणा या बरोड  कम णात मरोरचयुदाबररोबर चयुना असतरो. 

1. अपमाज्वके महणजे काय?
2. प्रयरोग ाळेत साबण तयार करताना करोणकरोणती रसायने व साकहतय वापराल?

आपल्ा	दनयांणदन	वापरा्त	्ेणारे	 ण कजल	 सणारे	पदाथ्श.
1. तयुरटी  m - 2S 4. 2 S 4 3 .24 2  
2. बरोर स x -  2 4 7.10 2

3. ई सम स लट m S - S 4.7 2

4. बेरीअम रोराइड m C  - C 2.2 2

5. सरोडीअम सल ेट S m S  -  S   2S 4.10 2

 वर	नमूद	कलेल्ा	णवणवध	पदाथाांचे	गुणधम्श	व	उप्ोग	्ा ल	 णधक	माणह्ती	णमळवा.
 जल यु ीकरण प्रकक्येम ये तयुरटीचा वापर करतात हे तयुमही अ यासले आहे. तयुरटीचया थन साकळाणे	
( )	या गयुणधमा्वमयुळे गढूळ पा यातील गाळ एकत् गरोळा हरोऊन जड हरोतरो व खाली बसतरो. अ ाप्रकारे पाणी  
कनवळते.

सा ण	(S )

आयां ोळीचा	सा ण कपडे	धु ्ाचा	सा ण
1. कचचया साम ीत चांगलया दजा्वचे मेद आकण तेल
     वापरले जाते.

1. कमी दजा्वचे मेद व तेल वापरले जाते.

2. 2.

सा ण	 	तेल ककंवा प्रा यांची चरबी सरोकडअम ककंवा परोटक अम हायड साइडचया जलीय ावणाबररोबर उकळले असता 
काब कलक अामलाचे तेलामलाचे  सरोकडअम ककंवा परोटक अम क्ार तयार हरोतात. या क्ारांनाच साबण  असे 
महणतात. साबण द ेन पा यात कमसळलयास साबणातील सरोडीअमचे कव ापन हरोऊन तेलामलांचे क ल अम व 
म ेक अम क्ार तयार हरोतात.हे क्ार पा यात अकव ा य असलयाने तयांचा साका तयार हरोतरो व तयामयुळेच ेस तयार हरोत 
नाही.
 आयां ोळीचा	सा ण	व	कपडे	धु ्ाचा	सा ण	्ायां्तील	 रक	णल न	्त ा	पूण्श	करा

णकरणोतसारी	पदाथ्श	(R 	S )
ययुरेकनयम, रोररयम, रेकडअम यांसार या उ  अणयुअंक असणा या मूल यांम ये अ य, अकत य भेदक व उ  

दजा्व असणारी प्रारणे उत त्वपणे उतसज्वन कर याचा गयुणधम्व असतरो तयाला णकरणोतसार	(R )		असे महणतात. 
हा गयुणधम्व असणा या पदा ा्वस णकरणोतसारी	पदाथ्श	असे महणतात. ककरणरोतसारी मूल यांचे अणयुक क अ र  असते.
अ र अणयुक कातून  ककरणरोतसार हरोतरो. ककरणरोतसारी पदा ाचा आपलया दनंकदन जीवना ी संबंध आहे. ततपूव  या 
पदा ाकव यी रोडे जाणून घेऊया.

ककरणरोतसारी पदा ा्वतून बाहेर पडणारी प्रारणे तीन प्रकारची असतात. तयांना अल ा, बीटा आकण गमा ककरणे 
महणतात. 

थोडे	आ वा.
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णव ानाच्ा	गवा ा्तून
  हेनरी बे ेरेल हे ययुरेकनअमचया 

कपच लड या संययुगांचे सं रोधन करीत हाेते . 
तयांनी ड वरम ये रोटरो ा चया न वापरलेलया 
काचा एका काड्वबरोड्वचया ड यात ठेवलया 
हरोतया व तयावर एक कक ी पडलेली हरोती. 
तयावर ही ययुरेकनअमची संययुगे ठेवली गेली व 
ती ते े त ीच राकहली. काही कदवसानंतर या 
काचा धयुतलयावर असे आढळून आले क  
काचा धयुरकटलेलया हरोतया व तयावर 
कक ीचा आकार कदसत हरोता. अंधारातही 
वरील प्रकार घडून आलयाने बे ेरेल यांनी 
असा कन क ्व काढला क  पदा ाना भेदन 
जाणा या क्-ककरणासार या ककरणांचा 
उतसग्व ही ययुरेकनअमची संययुगे आपलया 
अंतरंगातूनच करीत असावीत. या ककरणांना 
बे ेरेल ककरण महणतात. काही कदवसांनी 
मादाम ययुरी यांनाही रोररअमचया संययुगात 
असेच गयुणधम्व कदसून आले. 

णकरणोतसारी	प्रारणायांचे	 व प
दर रोड्वने 18  रेकडअम उतसकज्वत करत असलेली प्रारणे 

दरोन कभ  प्रकारची असतात याचा रोध लावला. तयांना अल ा 
आकण बीटा प्रारणे असे महणतात. कवलाड्व यांनी कतस या महणजे 
गमा प्रारणांचा रोध लावला.

दरोन कव  कवद्युतप्रभार असलेलया प ांमधून                                                                                                                  
हे ककरण जाऊ कदले असता ते अलग हरोतात. ही प ती दर रोड्वने 
1 02 साली मांडली. दर रोड्व आकण कवलाड्व यांनी कवकवध 
ककरणरोतसारी पदा ातून उतसकज्वत हरोणा या प्रारणांचा अ यास 
कर यासाठी प्रारणे कवद्युत क्ेत्ातून जाऊ कदली व तयांचया मागा्वत 

रोटरो ाक क प ी धरली ते हा तयांना प्रारणांचे तीन प्रकारे कवभाजन 
ालयाचे आढळले. एक प्रारण ण प्रभाररत प ीकडे ककंकचत 

कवचकलत ालयाचे आढळले तर दसरे प्रारण धन प्रभाररत प ीकडे 
अकधक प्रमाणात कवचकलत ालयाचे कदसले. परंतयु कतस या प्रारणांचे 
कवद्युत क्ेत्ात अकजबात कवचलन ाले नाही. णप्रभाररत 
प ीकडे ककंकचत कवचकलत ालेलया ककरणांना अल ा ककरणे, 
धनप्रभाररत प ीकडे अकधक प्रमाणात कवचकलत ालेलया 
ककरणांना बीटा ककरणे आकण अकजबात कवचकलत न ालेलया 
ककरणांना गमा ककरणे असे महणतात. 

	  णकरण
	 S	पडदा

14.1	 ल ा,	 ी ा	व	गमा	णकरणे

णरराचा	 ोकळा

णकरणोतसारी	पदाथ्श	 रेखा च णवद्ु्तप्रभारर्त	प ा

	  णकरण

	  णकरण

	  णकरण	

	 ो ो ाण क	प ी

पररच्	 रा ायांचा  अन ट दर रोड्व 1871-1 37  या क कट  पदा ्वकव ान 
ा त् ाने जे.जे. मसन यांचया माग्वद ्वनाखाली क हडी  यांचया प्रयरोग ाळेत आकण  

कनडातील मककगल कवद्ापीठात  ककरणरोतसारावर सं रोधन केले. अल ा कणांचा मारा 
क न तयांनी नायटरोजन अणू कवभागून दाखवले. या प्रयरोगामयुळे पदा ्वकव ान क्ेत्ात नवे ययुग 
सयु  ाले.
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ल ा,	 ी ा	व	गमा	णकरणायांची	गुणवणर े
.क्र. गुणधम्श ल ा	णकरणे	( ी ा	णकरणे	( गमा	णकरणे	(

1. व प अल ा कणांचा प्रवाह 
++

 बीटा कणांचा प्रवाह - कवद्युत चयुंबक य प्रारण

2. व तयुमान 4.0028 0.000548 व तयुमानरकहत
3. प्रभार +2 -1 प्रभाररकहत
4. वेग प्रका ीय वेगाचया         

  
प्रका ीय वेगाचया 
     

प्रका ीय वेगाएवढाच 
असतरो.

5. कवद्युत क्ेत्ातील 
कवचलन

णप्रभाररत प ीकडे 
आकक ्वत हरोतात.

धनप्रभाररत प ीकडे 
आकक ्वत हरोतात.

करोठेही आकक ्वत हरोत 
नाहीत. 

6. भेदन ी कमी 0.02 मीमी जाडीचा 
लययुकमकनअमचा पत्ा भेद 
कतात. 

अल ा कणांचया सयुमारे 100 
पट जा त, 2 मीमी जाडीचा 

लययुकमकनअमचा पत्ा भेद 
कतात.

अल ा कणांचया सयुमारे 
10,000 पट जा त ,15 
सेमी जाडीचा क ाचा 
पडदा भेद कतात. 

7. आयनीभवन ी अकतउ कमी अकत य कमी
8. प्रकतदी ी कनमा्वण 

कर याची ी
मरो ा प्रमाणावर अतयंत अलप अलप

णकरणोतसारी	सम थाणनकायांचे	उप्ोग	 	ककरणरोतसारी मूल ये  अणयुबाब तयार कर यासाठी वापरतात असा आपला 
गरसमज आहे. ककरणरोतसारी सम ाकनकांचा उपयरोग व ाकनक सं रोधन, क ी, उद्रोगधंदे, धी वन पती इतयादी 
अनेक क्ेत्ांम ये केला जातरो. ककरणरोतसारी पदा ाचा उपयरोग दरोन प्रकारे केला जातरो.

.	 कवळ	णकरणोतसाराचा	उप्ोग	क न.	                    
आ.			णकरणाेतसारी	मूल ्ाचा	प्रत् 	वापर	क न.

नसणग्शक	णकरणोतसार	-	साधारणत  कनसगा्वम ये 82 ते 2 
अणयुक्मांकाची मूल ये वयं त्व ककरणरोतसग्व करताना 
आढळतात. तयांना नसकग्वक ककरणरोतसग  मूल ये महणतात. 
कृण म	णकरणोतसारी	मूल ्े	-	 ेडररक ज कल  यूरी व 
आयरीन ज कल  यूरी या दांपतयाने प्र म प्रवकत्वत 
ककरणरोतसगा्वचा रोध लावला. प्रयरोग ाळेम ये कणांचया  
भकडमाराने घडणा या अणयुगभ्व कवघटन कक्यांम ये उतप  
हरोणा या ककरणरोतसारी मूल यांना ककत्म ककरणरोतसग  
मूल ये महणतात. या रोधाब ल तयांना 1 35 साली 
नरोबल पयुर कार दे यात आला.

 1
 5

 1
20ते पटीत असताे.

 1
 5

 9
10ते पटीत असताे.
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णवणवध	 े ायां्त	णकरणोतसारी	सम थाणनकायांचे	उप्ोग	खालीलप्रमाणे	कर्ता्त.
1. द्ोणगक	 े
रेणड ा -	 कबडाचया व तू ककंवा लरोखंडाचे कवतळजरोड यातील भेगा, परोकळी गमा ककरणांचया साहा याने रोधता 
येतात. यासाठी करोबालट-60, इररकडअम- 1 2 यांसार या सम ाकनकांचा उपयरोग रेकड ा  कर यासाठीचया 
कमेराम ये केला जातरो. धातयुकामातील दरो  ाेध यासाठी हे तंत् वापरतात. 
जाडी,	 न्ता,	 पा्तळी	 ्ायांचे	 मापन	करणे-	 लययुकमकनअम, टक लरोखंड अ ा पदा ाचे कमी-अकधक जाडीचया 
प यांचे उतपादन करताना हवी तेवढी जाडी कायम राखणे आव यक असते. उतपादनात एका बाजूने ककरणरोतसारी य व 
दस या बाजूला ककरणरोतसार मापन यंत् असते. मापन यंत्ाने दाखकवलेला ककरणरोतसार प याचया जाडीप्रमाणे कमी जा त 
हरोतरो. या तंत्ाचया साहा यानेच पककंगमधील मालही तपासता येतरो. 
दी मान	 रयांग	 व	 णकरणोतसाररदी 	 रयांग	 -	 पूव 	 घड्ाळाचे काटे, कवक  अ ा व तू अंधारात कदस यासाठी 
रेकडअम,प्ररोमेक अम, टीकटअम या ककरणरोतसारी पदा ाचे र बररोबरचे कम ण वापरले जात हरोते . 

I   I  c  कद यात कक् ट न-85  तर बीटाककरणांचा रोत महणून -   ययुकनटम ये  
प्ररोमेक अम-147 हे सम ाकनक वापरतात.
णसरणमक	व ्तूयांमध्े	होणारा	वापर-	 कसरकमकपासून बनकव यात येणा या टाईलस, भांडी, ेटस , वयंपाकघरातील भांडी 
याम ये चमकदार रंग वापरतात. या रंगांम ये पूव  ययुरेकनअम साईडचा वापर करत असत.
.	कृषी	 े

1. ररोपांची जलद वाढ हरो यासाठी व अकधक उतप  कमळव यासाठी बीजाला गयुणधम्व देणारी जनयुके व गयुणसूत्े यावर 
ककरणरोतसाराचा उपयरोग क न तयात मूलभूत बदल करता येतात. 

2. करोबालट-60 या ककरणरोतसारी सम ाकनकाचा उपयरोग अ परररक्णात करतात. 
3. कांदे, बटाटे यांना मरोड येऊ नये महणून तयांवर  करोबालट - 60 चया गमा ककरणांचा मारा करतात.
4.कवकवध कपकांवरील सं रोधनात अनयुरेखक महणून ट न अम- 0 वापरले जाते.
.	वद्करा

1.	प णलसा्थेणमआ	-	या ररोगाम ये तांबड्ा र पे चे र ातील प्रमाण वाढते. यावर उपचारासाठी  रस-32
2. हाडायांचा	ककरोग - उपचार करताना ट न अम- 8 , ट न अम- 0, समाररअम -153 आकण रेकडअम -223 
3.	हा्पर	था्र णड म	-	गल ं ी मरोठी हरोणे, भूक लागूनही वजन कमी हरोणे, रोप न येणे, हे  सव्व गल ं ीमधून जा त 

प्रमाणात हाम नस तयार ालयामयुळे हरोते. यालाच हायपर ायर इकड म महणतात. याचया उपचारासाठी आयरोकडन-123
4. ूमर	 ळखणे	-	मदतील ूमरवर उपचार करताना बरोरान -10, अायरोकडन-131, करोबालट- 60 चा वापर तर 

रीरातील लहान ूमर रोध यासाठी आसकनक-74 चा वापर केला जातरो.

णकरणाेतसारी	पदाथ्श	व	प्रारणे	्ायांचे	द पररणाम
1.	 ककरणरोतसारी प्रारणांमयुळे म यवत  चेतासं ेला इजा परोहरोचते.
2. रीरातील डी. एन. ए. वर प्रारणांचा मारा हरोऊन आनयुवंक क दरो  कनमा्वण हरोतात.
3. ककरणरोतसारी प्रारणे तवचेला भेदन आत जाऊ कतात. तयामयुळे तवचेचा ककररोग, लयूकेकमआ यांसारखे ररोग हरोतात.
4. रोटामयुळे उतप  ालेली ककरणरोतसारी प्रद के हवेवाटे रीरात गेलयाने तयांचयावर कनयंत्ण ठेवणे कठीण असते.
5. समयु ात साेडलेली ककरणरोतसारी प्रद के मा ांचया रीरात जाऊन तयांचयामा त मानवी रीरात प्रवे  करतात.
6. घड्ाळावर लावलेलया ककरणरोतसारी रंग यामयुळे ककररोग हरो याची यता असते.
7. वन पती, ळे, ले, धानय, गाईचे दध इतयाद मधून ट न अम- 0 हे ककरणरोतसारी सम ाकनक रीरात 

गेलयामयुळे बरोन कनसर, लययुकेकमआ असे ररोग हरोतात. 
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14. 	णवणवधरयांगी	खाद्पदाथ्श

 दनयांणदन	जीवना्तील	काही	रासा्णनक	पदाथ्श
आपण खातरो ते अ , वापरातील व तू उदा. कपडे, भांडी, घड्ाळे तसेच धे  व इतर व तू या वेगवेग ा 

यापासून बनवलेलया असतात. यांचा प्रतयक् अ वा अप्रतयक्पणे आपलया आररो यावर पररणाम हरोत असतरो. अ ा इतर 
पदा ाची माकहती आपण घेऊ.

1. कमठाईचया दकानात गेलयावर तयुमहाला कवकवध रंगांचया कमठायांनी दकान सजलेले कदसते 
तया पदा ात काेणते रंग वापरतात?

2. आजारी पडलयावर ड टर तयुमहाला वेगवेगळी धे देतात ती क ापासून तयार हरोतात?

खाद्	रयांग	व	सुगयांधी	 ्े		( 	 	 	 )
	 बाजारात कमळणा या ब याच ा पेयांम ये व अ पदा ात 
खाद्रंग कमसळलेले असतात. हे खाद्रंग पावडर, जेल आकण 
पे टचया व पात असतात. ा खाद्रंगांचा उपयरोग घरगयुती व 
यावसाकयक उतपादनांमधून केला जातरो. आई क् म, ब गरोळा, 

स स, ळांचे रस, ीतपेये, लरोणची, जम,जेली  यांम ये संबंकधत 
रंग व सयुगंधी ये टाकलेली असतात. 

बाजारात पककंगम ये कमळणारे मांस कचकन, मटण , कतखट, 
हळद, कमठाई यांसार या इतरही पदा ाना रंग चांगला यावा महणून 
तयांत बरेचदा  खाद्रंग कमसळलेले आढळतात.

	कृण म	खाद्रयांगायांचे	द पररणाम
1. लरोणची, जम आकण स स याम ये घातलया जाणा या रंगांम ये क से, पारा रोड्ा प्रमाणात वापरलेला असतरो. 

सतत ही उतपादने खाणा या लरोकांना ती घातक ठ  कतात.
2. खाद् रंग वापरलेलया पदा ाचया अकतरर  सेवनामयुळे लहान मयुलांम ये  सारखे आजार उद भवू कतात. 

 c  c  

खाद्रंग हे नसकग्वक व ककत्मही असतात. कबया, बीट, ले व ळांचा अक यांपासून तयार ालेले खाद्रंग 
नसकग्वक असतात.  टेटा ीन, सनसेट  यलरो हे खूप मरो ा प्रमाणात वापरात असलेले असे ककत्म खाद्रंग आहेत.  
परंतयु अकतसेवनाने ककत्म खाद्रंग घातक ठ  कतात. महणून नेहमी नसकग्वक खाद्रंगांचा वापर उकचत ठरतरो.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.

ण्तहासा्त	डोकाव्ताना....
चेन ण लची	द ्श ना	:		26 एकप्रल 1 86  म ये चेन कबल अणयुऊजा्व क ातील ाइट रर टरचा रोट ालयामयुळे 
तयातून ककरणरोतसारी सम ाकनके व प्रारणे अचानकपणे बाहेर पडली. या घटनेमयुळे पा यातून व जकमनीतून ककरणरोतसारी 
सम ाकनके  मानवी  रीरात प्रवे ून आनयुवंक क दरो  कनमा्वण ाले व ते पयुढचया कपढीत संक्कमत ाले. गलगंडाचे 
प्रमाण लहानांपासून मरो ांपयत जा त ाले. तयामयुळे घ ाचया आजाराचे प्रमाण ते े जा त आहे. 

सायांगा	पा 	
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डा्	( )
 जरो रंगीत पदा ्व एखाद्ा व तूला लावलयास तया 

व तूला रंग प्रा    क न देतरो तयाला डाय असे महणतात. 
साधारणपणे डाय  हा पा यात  ावणीत व तेलात  अ ावणीय 
असतरो. अनेकदा कापड रंगवलयावर  कदलेला रंग प ा 
हरो यासाठी रंगबंधक वापरतात. 

नसकग्वक डाय बनव यासाठी वन पती हा मयु य रोत 
आहे. मयुळे, पाने, ले, साल, ळे, कबया, बयुर ी, के र या 
सवाचा उपयरोग डाय तयार कर यासाठी करतात. का मीरम ये 
के रापासून उततम डाय बनवून तयापासून धागे रंगवून तयाचया 
पासून साड्ा, ाल, डेस तयार हरोतात. ते अतयंत महाग 
असतात. या यवसायावर ब याच लरोकांची उपजीकवका 
चालते. केस रंगव यासाठी मदीचया पानांचा वापर आररो याचया 

ीने सयुरकक्त असतरो.
ककत्म डायचा रोध 1856 म ये कवलयम हेनरी पककन 

यांनी लावला. रासायकनक गयुणधम्व व कव ा यता यानयुसार 
ककत्म रंगांचे कवकवध प्रकार पडतात. याम ये पेटरोकलअमची 
उपउतपाकदते व खकनजांचा वापर केलेला असतरो.

उप्ोग
1.  कपडे, केस रंगव यासाठी यांचा वापर करतात. 
2. र तयावरील पा ा रात्ी कदसा यात महणून 

ययु ररोसंट प्रकतदी ील  रंग वापरले 
जातात. 

3.  चामड्ाचे बूट, पस्व, च पल यांना चमकदार 
बनव यासाठी रंग वापरतात. 
द पररणाम

1.  केसांना रंग लावलयाने केस गळणे, केसांचा परोत 
खराब हरोणे, तवचेची आग हरोणे, डरो ांना इजा 
परोहरोचणे इतयादी धरोके संभवतात.

2.  कलप टकम ये करमाइन C m  नावाचा 
रंग असतरो. याने ठांना इजा हरोत नाही परंतयु ते 
परोटात गेलयावर परोटाचे कवकार हरोतात.

3.  नसकग्वक रंग तयार कर यासाठी वन पत चा 
अकतवापर केलयामयुळे पया्ववरणाचा हास हरोतरो. 

कृण म	रयांग	(A 	 )

1. रंगपंचमीला रंग खेळलयानंतर तयुमहांला करोणकरोणता त्ास हरोतरो? का?
2. हा त्ास हरोऊ नये महणून तयुमही करोणते रंग वापराल?
3. घराला, कन्वचरला रंग कदलयानंतर तयाचया वासाने तयुमहाला काय त्ास हरोतरो?

 रंगपंचमीला रंग खेळणे, घरांना रंग देऊन 
सजवणे याम ये आपण सरा्वस ककत्म रंगांचा वापर 
करतरो. रंगपंचमीला वापरला जाणारा लाल रंग सवा्वत 
घातक असताे. तयाम ये पा याचे प्रमाण जा त 
असते. यामयुळे आंधळेपणा, तवचेचा ककररोग, 
अ मा, तवचा खाजणे, तवचेची रं े कायमची बंद 
हरोणे असे धरोके उद भवतात. तयामयुळे ककत्म रंगांचा 
वापर सावधकगरीने करणे आव यक आहे. 

   ककत्म रंगांम ये असलेलया घातक रसायनांची नावे व हरोणारे पररणाम रोधा.

 बीट , पळसाची ले, पालक, गयुलमरोहरोर या कनसगा्वतील कवकवधरंगी रोतांपासून 
रंगपंचमीसाठी रंग तयार करा व तयांचा वापर क न अापले आररो य सांभाळा. क न	पहा.

माणह्ती	णमळवा.	मा

14. 	कृण म	रयांगायांचे	द पररणाम	

सायांगा	पा 	
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दगांधीनारक	( )	
	 रीराला येणा या घामाला सू मजंतूंनी केलेलया कवघटनामयुळे वास येतरो. हा वास ररोख यासाठी दगधीना क  पदा ्व  
वापरला जातरो. कदवसभर प्र त रहा यासाठी प्रतयेकाला सयुवाकसक कड डरंट आवडतरो. मरो ा प्रमाणात ाळकरी 
मयुले कड  वापरतात. कक रोरवयीन मयुलांम ये कड  वापर याचे प्रमाण टी हीवर दाखवलया जाणा या जाकहरात मयुळे जा त 
आहे. यात पराबेनस कम ाइल, इ ाइल, प्ररोपाइल, बेन ाइल आकण ययुटाइल अलकरोहरोल  चे प्रमाण जा त असते. 

लययुकमकनअमची संययुगे व कसकलकाचा यात वापर हरोतरो. 
1.	सव्शसाधारण	णड 	-	यात लययुकमकनअमचया संययुगांचे प्रमाण कमी असते. हा घामाचा वास कमी करतरो.
.	 ाम	रोखणारे	णड -	घाम त्व याचे प्रमाण कमी करतरो. याम ये लययुकमकनअम रोररोहायडेटस चे प्रमाण 15  

असते. तयामयुळे तवचेवरील घामाची क े बंद हरोतात.  
.	 वद्क ्	 णड -	 या य ना खूप घाम येतरो व तयाचे घातक पररणाम तवचेवर हरोतात. अ ा य साठी 

वद्ककय कड  तयार केलेला आहे. यात 20 ते 25  लययुकमकनअम असते. हा  रात्ीच वापरला जातरो. कड  हे 
ायू, वायू या व पात आढळतात. 

द पररणाम
1. लययुकमकनअम-क रकरोकनयम ही संययुगे कड डरंट	मधील सवा्वत घातक असणारी रसायने आहेत. यामयुळे नकळतपणे 
डरोकेदखी, अ मा, वसनाचे कवकार, दयकवकार असे आजार संभवतात.
2. लययुकमकनअम रोराहायडेटस मयुळे तवचेचे कवकवध कवकार तसेच तवचेचा ककररोग हरो याची यता असते. 

14.4	 े न	कोण यांग

गुणधम्श	
1.  वातावरणाचा व रासायकनक पदा ाचा 

टे नवर पररणाम हरोत नाही. 
2.  पाणी व तेल हे दरोनही पदा ्व टे न करोटेड 

व तूंना कचकटत नाहीत.
3.  उ  तापमानाचा टे नवर पररणाम हरोत 

नाही कारण टे नचा वणांक 3270C 
आहे.

4.  टे न करोटेड व तू सहजतेने वच  करता 
येतात.

उप्ोग
1.  टे नचया कवसंवाहकता या गयुणधमा्वमयुळे उ  तंत् ानाचया 

इले ट कनक उपकरणांम ये तसेच टे न वे ीत कवजेचया 
तारा व व तू तयार कर यासाठी याचा वापर करतात.

2. वयंपाकघरातील न न टक वेअर तयार कर यासाठी याचा 
वापर करतात.

3. दचाक  व चारचाक  वाहनांचया रंगीत प यावर तापमान, 
पाऊस यांचा पररणाम हरोऊन ते खराब हरोऊ नयेत महणून 
टे न करोकटंग करतात.

े न	( )
कचकट याची प्रकक्या टाळ यासाठी वयंपाकाची भांडी, 

द्रोकगक उपकरणांम ये   मयुलामा दे यासाठी टे नचा वापर 
करतात. हे टेट लयू ररोइक लीनचे ब वाररक आहे. याचा रोध र य जे. 

ंकेट यांनी 1 38 म ये लावला. याचे रासायकनक नाव प लीटेटा 
लयू ररोइक लीन C2F4  हे आहे.

टे नम ये असा करोणता गयुणधम्व असतरो यामयुळे तरो न न टकवेअरम ये वापरला जातरो?सायांगा	पा 	
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म त्तका	( ) 
 म ततका महणजे अकाब्वनी पदा ्व पा यात मळून, आकार देऊन, भाजून तयार ालेला उ णताररोधक पदा ्व हरोय.
 कंभाराने बनवलेली गाडगी, मडक , माठ,अ ी भांडी तसेच घराचया  परावर घालतात ती मंगलरोरी क ले, 
बांधकामाचया कवटा, कप-ब ा , टेराकरोटाचया व तू ही सव्व आपलया आजयुबाजूला कदसणारी म ततकेची उदाहरणे आहेत.  

 कचकणमाती पा यात कालवून कतला आकार देऊन 
भ ीत 1000 ते 11500C तापमानाला  भाजलयावर स च  
म ततका तयार हरोते. स च पणा घालव यासाठी भाजलेलया 
भांड्ावर पा यात कालवलेले काचेचे  चूण्व ले  लावतात 
व भांडी पयुनहा भाजतात. तयामयुळे कसरकमकचया प भागाचा 
स च पणा जाऊन तरो चकचक त हरोतरो.  

री	्त्ार	हो्ते	म त्तका

14. 	म त्तका

पोसणलन	 :	ही कठीण, अध्वपारद ्वक व पांढरा रंग असणारी म ततका आहे. ही बनव यासाठी चीनम ये सापडणारी 
के कलन ही पांढरी माती वापरतात.काच, नाईट , ेलड पार हे खकनज के कलनम ये कमसळून तयात पाणी  घालून 
मळतात. तयार ालेलया  कम णास आकार देऊन भ ीत 1200 ते 1450  0C तापमानाला भाजतात.  तयानंतर आक ्वक 
अ ी ले   लावून पयुनहा भाजलयावर परोसकलनची सयुंदर भांडी बनवतात. प्रयरोग ाळेत अ ी करोणकरोणती भांडी आहेत?
ोन	चा्ना	: के कलन कचनी माती , ेलड पार  खकनज, बारीक कसकलका यांचया कम णात प्रा यांचया हाडांची राख 

कमसळून पयुढील प्रकक्या  करतात. ही म ततका परोसकलनपेक्ाही कठीण असते.
प्रग्त	म त्तका	:	प्रगत म ततका बनवताना माती वजी अ लययुकमना 2 3 , क क कनया 2 , कसकलका S 2  
अ ी काही साइ स व कसकलक न काबा्वइड S C  , बरोर न काबा्वइड 4C  यासार या काही इतर संययुगांचा उपयरोग 
करतात. या म ततका भाज यासाठी 1600 ते 1800 0C असे तापमान व सजनकवरहीत वातावरण लागते. या 
प्रकक्येलाच कसंटररंग असे महणतात.

पावडर	कोण यांग	( 	 )
लरोखंडी व तू गंजू नये महणून व तूचया प भागावर रंगापेक्ा अकधक टणक र दे याची प दत महणजे पावडर करोकटंग 

हरोय. या प तीत प कलमर रेक न रंग आकण इतर घटक एकत् क न कवतळवले जातात आकण नंतर ंड क न तया  कम णाचे 
बारीक चूण्व बनवतात. इले टरो टटीक प्रे कडप क न S  करताना धातूचया घासलेलया भागावर ा पावडरचा  

वारा उडवतात. ा प तीत पावडरचया कणांना कतक कवद्युत प्रभार कदला जातरो तयामयुळे पावडरचा एकसारखा र 
धातूचया प भागावर कचकटून बसतरो. यानंतर ा रासह व तू   भ ीत तापवतात. ते हा राम ये रासायकनक अकभकक्या  
हरोऊन मरो ा लांबीचे ब वाररक जाळे तयार हरोते. हे पावडर  करोकटंग अकत य कटकाऊ, टणक व आक ्वक असते. दनंदीन 
वापरातील टक व कमकडअम डे नसटी ायबर  बरोड्ववर पावडर करोकटंग करता येते.
	नोडा् ग	(A )

 अ लययुकमकनअम धातूचया प भागावर हवेतील सजन बररोबर अकभकक्या हरोऊन कनसग्वत  एक संरक्क र 
तयार हरोतरो. अ नरोडाय ग प्रकक्येत हा र ह या तया जाडीचा बनवता येतरो. कवद्युत अपघटन प तीचा वापर क न 
अ नरोडाय ग केले जाते. कवद्युत अपघटनी घटात कवरल आमल घेऊन तयाम ये अ लययुकमकनअमची व तू धना  महणून 
बयुडवतात. कवद्युतप्रवाह सयु  केलयावर णा ाजवळ हायडरोजन वायू तर धना ाजवळ सजन वायू मयु  हरोतरो. 

सजनबररोबर अकभकक्या हरोऊन अ लययुकमकनअम व तू पी धना ावर हायडेटेड अ लययुकमनेअम साइडचा र तयार 
हरोतरो. यादरमयान घटाम ये रंग टाकन  हा र आक ्वक बनवता येतरो. अ नरोडायक ंग केलेले तवे, ककर अ ी  वयंपाकाची  
कवकवध भांडी  आपण वापरतरो. ती का? 
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1.	 ररका ्ा	जागी	्ो ्	र द	णलहा.
 अ. धयु याचया सरोड्ाम ये कटकजलाचया रेणूंची  

सं या .......आहे.
 आ. बेककंग सरोड्ाचे रासायकनक नाव.... आहे.
 इ. हायपर ायर इकड म या ररोगाचया उपचारासाठी 

....... चा वापर करतात.
 ई. टे नचे रासायकनक नाव ....... आहे.
.	 ्ो ्	जो ा	लावा.

         गट    गट 
 1.संत  कमठवणी अ. सरोडीअम धातू मयु
 2.सममीकलत मीठ ब. आमलाररधम  क्ार
 3.C C 2  क. कमठाचे कटक भवन
 4. C 3   ड. रंगाचे सडीकरण
.	 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.

 अ.  ककरणरोतसाररता महणजे काय?
 आ. अणयुक क अ र आहे असे के हा महणतात?
 इ. ककत्म खाद्रंगामयुळे करोणते आजार हरोतात?
 ई. द्रोकगक क्ेत्ात ककरणरोतसाररतेचा उपयरोग 

करोठे  करतात?
 उ.  टे नचे गयुणधम्व कलहा.
 ऊ. पया्ववरणपूरक रंगपंचमी साजरी कर यासाठी 

करोणतया प्रकारचे रंग वापराल? का?
 ए. टे न कवलेपन सार या प त चा वापर
        खूप वाढलेला का आहे ?  
4.	 प ीकरणासह	णलहा.
	 अ. कवरंजक चूणा्वला रोरीनचा वास येतरो.
 आ. कवहीरीचे द ेन पाणी धयु याचया सरोड्ामयुळे 

सयु ेन हरोते.
 इ. द ेन पा यात साबणाचा साका तयार हरोतरो.
 ई. पावडर करोकटंग करताना वारा उडवताना 

पावडरचया कणांना कवद्युत प्रभार देतात. 
 उ. अ नरोडाय गम ये अ लययुकमकनअमची व तू 

धना  महणून वापरतात.
 ऊ. काही ककरणरोतसारी पदा ातून येणारे प्रारण 

कवद्युत क्ेत्ातून जाऊ कदलयास मागा्वतील 

रोटरो ाक क प ीवर  तीन कठकाणी खयुणा 
कदसून येतात.

	 ए. पेस टलचया बाहेरील रावर कवक  
कसरकमक टाईलस लावतात.

.	 खालील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.
 अ. ककत्म खाद्रंग व तयात वापरले जाणारे पदा ्व 

सांगून तयांचे द पररणाम कलहा.
 आ.  कटकजल महणजे काय ते सांगून कटकजल 

असणारे क्ार व तयाचे उपयरोग कलहा.
 इ. सरोडीअम रोराइडचे कवद्युत अपघटन 

कर याचया तीन प ती करोणतया?
.	 उप्ोग	णलहा.

 अ.  अ नरोडाय ग           आ. पावडर करोकटंग
 इ. ककरणरोतसारी पदा ्व      ई.  कसरकमक
7.	 द पररणाम	णलहा.
	 अ.  ककत्म डाय           आ. ककत्म खाद्रंग
 इ. ककरणरोतसारी पदा ्व         ई.  दगधीना क
.			रासा्णनक	सू 	णलहा.
	 कवरंजक चूण्व, मीठ, बेककंग सरोडा, धयु याचा सरोडा.
9.			खालील	णच ा ा ्त	 प ीकरण	णलहा.

 कसरकमक पदा ्व हे उ  तापमानाला कवघटन न हरोता रा  कतात. कसरकमक हे  कठसूळ, कवद्युतररोधक व 
जलररोधक असते. तयामयुळे तयाचा वापर कवद्युत उपकरणांम ये ,भ ीचया आतील भागास लेप दे यासाठी, जहाज 
तसेच  जेट इंकजनचया पातयांना कवलेपन कर यासाठी करतात. पेस  टलचया बाहेरील रावर कवक  कसरकमक टाइलस 
लावलेलया असतात. काही कसरकमकचा वापर ण्तसयांवाहक	(S 	 )  महणून केला जातरो. 

उपक्रम	: 
 पावडर करोकटंग,टे न करोकटंग करतात तया
 कठकाणांना भेट देऊन प्रकक्येची माकहती कमळवा 
       व वगा्वत सादर करा.

वाध्ा्

²²²
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 मानवी रीराम ये पचन ालेले अ  ककंवा सा ारे रीरात वसन केलेला सजन वायू रीराचया 
प्रतयेक पे ीकडे क ा प्रकारे परोहरोचवला जातरो हे आपण अ यासले आहे. अ ाच प्रकारे कवकहरीचे ककंवा धरणाचे पाणी 
मयु य पाटा ारे ररोपापयत परोहरोचव याचा प्रयतन ेतकरी करत असतरो. मानवी पचनसं े ारे आपण हण केलेलया 
अ ाचे ऊजत पांतर हरोते. ही ऊजा्व तसेच सजन र ा ारे संपूण्व रीरात परोहरोचवले जातात. 
पररवहन	( )
 पररवहन कक्येमा त एका भागाम ये सं लेक त ालेला ककंवा रो ून घेतलेला पदा ्व दस या भागापयत परोहचवला 
जातरो. 

वन प्त मधील	पररवहन	( 	 	 )

 जलवाकहनया व रसवाकहनया 
हे प्रकार वन पत चया करोणतया 
ऊत चे आहेत?  

पचनसं ा व वसन सं ा यांचे काय्व कसे चालते?

लाल	रयांगाच्ा	
णररा

ड

चयांचुपा

				1 .1	मूलदा 	

णसनचे	
ावण

खोड
वन प्त मधील	पा ्ाचे	वहन	
मूलदा 	(R 	 )

1.  आपण ळे आकण पालेभा या का खातरो? वन पत नाही आपलयाप्रमाणेच खकनजांची गरज 
असते का?  

2.  वन पत ना काब्वन डाय साइड आकण सजन यांक वाय इतर अकाब्वनी पदा ्व करोठून 
कमळतात?

 ब सं य प्राणी हालचाल करतात परंतयु वन पती र असतात. तयांचया 
रीरात अनेक मतपे ी असतात. प्रा यांचया तयुलनेत वन पत ना ऊजची गरज 

कमी असते. वन पत ना नायटरोजन, रस, म ेक अम, मगनीज, सरोकडयम 
यांसार या अकाब्वनी पदा ाची आव यकता असते. जमीन हा या पदा ाचा 
सवा्वत जवळचा आकण सम  असा रोत आहे. वन पत ची मयुळे जकमनीतील हे 
पदा ्व रो ून घेतात आकण तयांचे पररवहन करतात. कवक  प्रकारचया ऊती हे 
काय्व करतात. जलवाकहनया पाणी वा न नेतात आकण रसवाकहनया अ ाचे वहन 
करतात. वन पत चे सव्व भाग या संवहनी ऊत ी जरोडलेले असतात.

 तेरडा ककंवा गयुल डी यासारखी लहान वन पती कतचया मयुळासह घया. 
कतची मयुळे वच  धयुवा. स ानीन ककंवा इ कसन यासारखे रंग य घातलेलया 
पा यात आकतीत दाखवलयाप्रमाणे ठेवा. 2 ते 3 तासानंतर वन पतीचया 
खरोडाचे आकण पानांवरील क रांचे कनरीक्ण करा. 

थोडे	आ वा.

जरा	डोक	चालवा.

चचा्श	करा.

क न	पहा.

1.	ग्तीचे	णन्म

Ø		वन प्ती्तील	पररवहन	 Ø		उतसज्शन	:	वन प्ती,	प्राणी	व	मानव
Ø			सम व्	:	वन प्ती	व	मानव

1 .	सजीवायांमधील	जीवनप्रणक्र्ा
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 वन पत चया खरोडाचा पातळ आडवा ेद घेऊन रंगीत ालेलया जलवाकहनीचे संययु  
सू मद ्वकाचया साहा याने कनरीक्ण करा. 

 मयुळांचया पे ी या जकमनीतील पाणी आकण खकनजे यांचया संपका्वत असतात. संहतीम ये असलेलया रकामयुळे पाणी 
आकण खकनजे मयुळांचया प भागावरील पे म ये क रतात. यामयुळे या पे ी ताठर हरोतात. तयामयुळे तयांचया लगतचया 
पे ीवर तया दाब कनमा्वण करतात. यालाच मूलदाब असे महणतात.  या दाबामयुळे पाणी आकण खकनजे मयुळांचया जलवाकहनीपयत 
परोहरोचतात आकण संहतीतील हा रक भ न काढ यासाठी ती पयुढे पयुढे ढकलली जातात. या सततचया हालचालीमयुळे 
पा याचा एक तंभ तयार हरोतरो, जरो साततयाने पयुढे ढकलला जातरो. हा दाब युडपे, लहान वन पती तसेच लहान वक्ांम ये 
पाणी वर चढव यासाठी पयुरेसा असतरो. 
ा पोच ास	( 	 )

 मागील इयततांम ये तयुमही वन पतीचया ांदीला टकची कप वी बांधून कनरीक्ण 
कर याची कती केली हरोती. तयाम ये तयुमहाला काय आढळून आले हरोते?

 वन पती पानांवरील पण्वरं ाचया मा त बा प पाने पाणी बाहेर टाकतात. पण्वरं ाभरोवती दरोन बा  आवरणययु  
पे ी असतात तयांना रक्क पे ी महणतात. या पे ी पण्वरं ाची उघड ाप कर यावर कनयंत्ण ठेवतात. या पण्वरं ातून 
बा परोतसज्वन हरोते. या कक्येला बा परोच ास असे महणतात. पानांमा त बा पीभवन कक्येमयुळे पाणी वातावरणात सरोडले 
जाते. यामयुळे पानाचया अकपतवचेतील पा याचे प्रमाण कमी हरोते. हे पा याचे प्रमाण भ न काढ यासाठी जलवाकहनयांमा त 
पाणी पानांपयत आणले जाते. बा परोच ासामयुळे पाणी व खकनजे रो ून घेणे आकण ते सव्व भागांना परोहरोचवणे यासाठी मदत 
हरोते. तर मूलदाबाचा पररणाम रात्ीचया वेळी पाणी वर ढकल याचे मह वाचे काय्व करतरो. 

1 . 	पानायांद	वारे	होणारा	 ा पोच वास

रकरा

खणनजे पाणी

पाणी

1 . 	मुळायांद	वारे	होणारे	रोषण

मा्तीचे	कण वलक

पाणी

जलवाणहनी

मुलकर
मुळे

्त ड

सयांर क
	पेरी

पान
पा्तळ	थर

्ती

पाणी

थोडे	आ वा.

णनरी ण	करा
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 क ही वन पती कतचया पानांमा त एका व ा्वत सयुमारे 
1,51,000 लीटर पाणी बा परोतसकज्वत करते. तर  एक एकर 
क्ेत्ातील म याची कपके कदवसाला सयुमारे 11,400 ते 15,100 
लीटर पाणी बाहेर टाकतात. 

जरा	णवचार	करा.

णव ानाच्ा	गवा ा्तून	

वन प्त मधील	 	आणण	 ्तर	पदाथाांचे	पररवहन	 

 पानांम ये तयार ालेले अ  वन पत चया प्रतयेक पे ीकडे परोहरोचवले जाते. अकमनरो आमले सरोडून जा तीचे अ  
मूळ, ळे आकण कबयांम ये साठवले जाते. या कक्येला पदा ाचे	 थानायां्तरण	( ) महणतात. ही कक्या 
रसवाकहनयांमा त वरील तसेच खालील कद ेने केली जाते. पदा ाचे लांतर ही साधी भ कतक कक्या नाही, तर कतला 
ऊजची गरज असते. ही ऊजा्व  पासून कमळते.                                          

 या वेळी सयुक्रोजसार या अ याचे रसवाकहनीमा त  चया मदतीने वहन केले जाते तया वेळी तया भागातील 
पा याची संहती कमी हरोते. यामयुळे परासरण कक्येने पाणी पे ीचया आत क रते. पे ीतील घटकांम ये वाढ ालयामयुळे 
पे ीचया कभ ततकेवरील दाब वाढतरो. या दाबामयुळे अ य लगतचया कमी दाबाचया पे म ये ढकलले जाते. ही कक्या 
रसवाकहनीस, वन पतीचया गरजेनयुसार याचे वहन कर यास मदत करते. ले ये याचया हंगामात मयुळांम ये ककंवा 
खरोडांम ये साठवलेली करा क ांचे लात पांतर कर यासाठी क ांम ये पाठवली जाते. 

उतसज्शन	( x )

 प्रतयेक घरात दरररोज रोडा तरी कचरा ककंवा टाकाऊ पदा ्व कनमा्वण हरोतात. जर 
तयुमही हा कचरा अनेक कदवस तयुमचया घरातच रा  कदलात तर काय हरोईल? 

 सजीवांम ये अनेक नकरो असलेले, घातक पदा ्व जसे ययुररया, 
ययुररक आमल, अमरोकनआ तयार हरोतात. हे पदा ्व जर रीरात साचून 
राकहले ककंवा रीरात जा त काळ राकहले तर गंभीर इजा परोहरोचवू  

कतात ककंवा काही वेळा तयामयुळे मतयूही हरोऊ कतरो. महणून हे 
नकरो असलेले घातक पदा ्व रीरातून बाहेर टाकणे आव यक असते. 
यासाठी वेगवेग ा सजीवांम ये वेगवेग ा प ती असतात. नकरो 
असणारे घातक पदा ्व रीराबाहेर टाक याचया प्रकक्येला उतसज्वन 
असे महणतात.	 एकपे ीय सजीवांम ये टाकाऊ पदा ्व पे चया 
प भागापासून ेट बाहेर कवसकज्वत हरोतात तर ब पे ीय सजीवांम ये 
उतसज्वनाची प्रकक्या गयुंतागयुंतीची असते. 

 अनाव यक व टाकाऊ असे पदा ्व 
साठून राहणे हे घातक अाहे. तयामयुळे जसे 
सजीवांम ये उतसज्वनाची कक्या हरोते तसेच 
आपणही आपलया पररसरातील, घरातील 
कच याची यरो य कवलहेवाट लावणे गरजेचे 
आहे. यातूनच आररो यसंप  जीवनाची 
सयु वात हरोईल.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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1. कवक  तूम ये वन पत ची पाने गळून पडतात. 

2. वन पत ची ळे, ले, साली काही काळानंतर गळून पडतात. 

3. राळ, कडंक हे पदा ्वही वन पत चया रीरामधून बाहेर टाकले जातात. 

 वन पत मधील उतसज्वनाची कक्या ही प्रा यांमधील उतसज्वनापेक्ा सरोपी असते. 
वन पत म ये टाकाऊ पदा ्व बाहेर टाक यासाठी कव े  उतसज्वक अवयव ककंवा 
उतसज्वक सं ा नसते. कवसरण कक्ये ारे वाययु प पदा ्व बाहेर टाकले जातात. 
वन पत मधील बरेचसे टाकाऊ पदा ्व तयांचया पानातील रर का, ले, ळे तसेच 
खरोडावरील साल त साठवले जातात. काही काळानंतर हे अवयव गळून पडतात. इतर 
टाकाऊ पदा ्व राळ आकण कडंकाचया व पात जीण्व जलवाकहनयांत साठवले जातात. 
वन पती मयुळांचयावाटे देखील आसपासचया जकमनीत काही टाकाऊ पदा ्व सरोडतात.

असे का हरोते?

 आई सयुरण ककंवा अळची पाने कचरते तयावेळी कनरीक्ण करा. तयुमहीही सयुरण ककंवा 
अळू कचर याचा जर प्रयतन केलात तर तयुमचया हाताला खाज सयुटते. असे का हरोते? 
याचा रोध घया. असे हरोऊ नये महणून आई काय करते हे आईला कवचारा.

 काही वन पत म ये टाकाऊ ये क ल अम लेटचया कटकांचया 
व पात असतात. तयांना र ाइड स असे महणतात. ते सयुईचया आकाराचे असलयामयुळे 

तवचेवर टरोचतात व खाज सयुटते. 
 वन पत मधील काही टाकाऊ पदा ्व मानवाला उपययु  आहेत. उदा. रबराचा 
कचक, कडंक, राळ इतयादी. 

मानवामधील	उतसज्शन	( x 	 	 	 )	

1. आपलया रीरात चयापचय कक्येतून करोणकरोणते टाकाऊ पदा ्व तयार हरोतात? 
2. मानवी रीराम ये उतसज्वन कक्या क ी पार पडते? 

			1 .4		पानगळ

णनरी ण	करा	व	रोध	 ्ा.

वन प्त मधील	उतसज्शन	( x 	 	 )

 मानवी रीरात कवकवध कक्या पार पाड यासाठी वेगवेग ा इंक यसं ा काय्वरत आहेत. जसे अ पचनासाठी 
पचनसं ा, वासरोच ासासाठी वसनसं ा, इतयादी. आपलया रीरात अ पचन व तयातून ऊजा्वकनकम्वतीचे काय्व पार 
पडते. तयावेळी रीरात कवकवध टाकाऊ पदा ्व तयार ालेले असतात. हे टाकाऊ पदा ्व रीरातून बाहेर टाकणे मह वाचे 
असलयाने तयासाठी उतसज्शन	सयां था	( x 	 )	काय्वरत असते.
 मानवी उतसज्वन सं ेत व ाची	जोडी	( 	 	 ), मू वाणहनीची	जोडी	( 	 	 ) आकण 
मू ार्	( 	 ), मू ोतसज्शक	नणलका	( )	चा समावे  हरोतरो. व ामा त र ातील टाकाऊ 
पदा ्व आकण जा तीचे अनाव यक पदा ्व वेगळे क न मूत् तयार केले जाते. 

सायांगा	पा 	

सायांगा	पा 	

1 . 		णडयांक,	र राचा		णचक



1 7

  उदराचया पाठीमागील बाजूस, पाठीचया क याचया प्रतयेक बाजूस एक याप्रमाणे घेवड्ाचया कबयांचया आकाराची 
दरोन व े असतात. व ातील गाळ याची मूलभूत कक्या करणा या घटकाला ने न असे महणतात. प्रतयेक ने नम ये 
कपाचया आकाराचा, पातळ कभ ततका असलेला वरचा भाग असतरो तयाला बरोमनस संपयुट असे महणतात. तयातील 
र केक कांचया जाळीला लरोमे लस असे महणतात. यकतात तयार ालेला ययुररया र ात येतरो. जे हा ययुररयाययु  र  
लरोमे लसम ये येते, तयावेळी लरोमे लसमधील र केक कांमधून हे र  गाळले जाते व ययुरीया व ततसम पदा ्व वेगळे 
केले जातात.

 बरोमनस संपयुटाचया कनवडक्म पारपटलातून पा याचे 
रेणू आकण इतर पदा ा्वचे लहान रेणू क ांतून बाहेर पडू 

कतात. बरोमनस संपयुटात असलेला ाव नंतर ने न 
नकलकेम ये जातरो. याकठकाणी पाणी आकण उपययु  
रेणूंचे पयुनहा र ात रो ण केले जाते. उरलेलया टाकाऊ 
पदा ्व असलेलया वापासून मूत् तयार हरोते. हे मूत् 
मूत्वाकहनीमा त नेऊन मूत्ा यात साठवले जाते. नंतर ते 
मूत्रोतसज्वन मागा्व ारे बाहेर टाकले जाते. मूत्ा य 
नायूमय असून तयाचयावर चेतांचे कनयंत्ण असते. 

तयामयुळे आपण नेहमी मूत् कवसज्वन कर यावर कनयंत्ण 
ठेऊ कतरो. मानवांम ये व  हा उतसज्वनाचा मह वाचा 
अवयव असला तरी तवचा आकण स सयु ा 
उतसज्वनाचया कक्येत मदत करतात. 

 उजवे व  हे डा या व ापेक्ा रोडे खाली असते. प्रतयेक व ाम ये अंदाजे दहा लाख ने नस असतात. 
साधारण य ीचया रीरात अंदाजे 5 लीटर र  असते जे व ांमधून ररोज 400 वेळा गाळले जाते. व  ररोज साधारणपणे 
1 0 लीटर र  गाळतात यामधून 1 ते 1.  लीटर मूत् तयार हरोते. उरलेला  वपदा ्व पयुनहा रो ून घेतला जातरो.

1 . 	उतसज्शन	सयां था	व	व

मध्ायांग

व ोण

ा ायांग

मू ार्

व 	रीर

व 	धमनी

व थ	 यांथी	

मू वाणहनी

व

धोरीर

मू ोतसज्शक	नणलका

मू ार्

प महारोहीणी

सयांपु
ा ायांग

मू ार्ाकडे	
जाणारी	वाणहनी

व रीर

व धमनी

सयांपु क	 मू कलर

व 	णपरणमड

समीप	सयांवणल्त	नणलका

मू वाणहनीकडे

दर थ	सयांयांवणल्त	नणलका

मध्ायांग

ोम स	सयांपु

लोमे लस

ा ायांग

हे ले	लूप सयांच्ी	
नणलका
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र 	 ्ा लेषण	( )	

जरा	डोक	चालवा.

 दखापत, संसग्व ककंवा कमी प्रमाणात र पयुरवठा ालयास व ाची काय्वक्मता कमी हरोते. यामयुळे कव ारी यांचा 
रीरात जादा संचय हरोतरो व तयामयुळे मतयूसयु ा हरोऊ कतरो. व  कनकामी ालयास ककत्म उपकरणाचा वापर क न 

र ातील नायटरोजनययु  पदा ्व वेगळे केले जातात.  र ातून नायटरोजनययु  पदा ्व बाहेर काढ यासाठी ककत्म उपकरणाचा 
वापर केला जातरो. या कक्येला या ले ण महणतात. एका वेळी या उपकरणातून 500 कमली र  पाठवले जाते. यु ीकरण 
केलेले र  नंतर पयुनहा ररो याचया रीरात सरोडले जाते. 

1.  उनहा ाम ये पावसाळा व कहवा ाचया  तयुलनेत मूत् तयार हरो याचे प्रमाण 
कमी असते. असे का?

2.  प्र ढ य ीम ये मूत्कवसज्वनाची कक्या कनयंत्णात असते परंतयु  काही लहान 
मयुलात मात् ती कनयंत्णात नसते. असे का ?

जरा	णवचार	करा.

सम व्	( - )

1. कधी कधी आपण जेवण करत असताना अचानक हाताचे बरोट ककंवा जीभ 
दाताखाली येऊन आपणास वेदना हरोतात. 

2. अ  गडबडीत खाताना कधी कधी ठसका लागतरो .

  ब पे ीय सजीवात कवकवध अवयवसं ा काय्वरत असतात. या कवकवध सं ा ककंवा अवयव आकण भरोवतालचया 
पररसरातील कवकवध उ पने यांचयाम ये यरो य समनवय असेल, तरच तरो सजीव आपले जीवन सयुरळीतपणे जगू कतरो. 
याव न आपण असे महणू कतरो क  कवकवध कक्यांचे प त ीर कनयमन महणजे कनयंत्ण हरोय. तर कवकवध कक्या क्मवार 
घडवून आणणे महणजे समनवय हरोय. 
 करोणतीही प्रकक्या य वीररतया पूण्व हरो यासाठी तया प्रकक्येचया प्रतयेक ट यांवर सहभागी हरोणा या कवकवध सं ा 
व अवयव यांम ये सयुयरो य समनवय असणे आव यक आहे. समनवयाचया अभावी ककंवा इतर काही घटकांमयुळे करोणतयाही 
ट यांवर ग धळ कनमा्वण ालयास ती अपेकक्त प्रकक्या अपूण्व रा  कते. प्रतयेक  ट यावर ्ा च क्ता	(R -

) असता कामा नये. सजीवात रीराचे तापमान, जलपातळी, कवकर पातळी इतयाद मयुळे व बा  पया्ववरणातील 
उ ीपनांमयुळे  हरोणा या आंतररक प्रकक्यांम ये सयुयरो य समनवय असणे अतयाव यक आहे. इ तम काय्व ीलतेसाठी 
सजीवांचया कवकवध सं ांमधील सयुयरो य समनवयाने र अव ा राखली जाते  यालाच सम थ्ती 	( )	
असे महणतात. 

धमनी

र 	पयांप

्ा लेषण	्यां

न	वापरलेले	 ्ा लेषण	 व सयांणपणड्त	हवा

वापर	 ालेले	 ्ा लेषण	 व
्ा लेषणाकडे	
वळवलेला	
र प्रवाह

णरर

वा्ुरोधक
्ा लेषण	्यां

्ा लेषण	 वा्तील	नणलक्तून	वाहणारे	र

1 . 	र 	 ्ा लेषण
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 बा  उ ीपनास प्रकतसाद महणून वन पतीचया करोणतयाही 
भागाची हालचाल ककंवा वाढ महणजे नुव्त्शन	( )	ककंवा 
नुव्त 	हालचाल 	( 	 ) हरोय. 

करोणतयाही वन पतीची	 प्ररोह	 सयां था	 (S 	 S ) प्रका  
उ पनास प्रकतसाद देते. महणजेच प्रका  त्रोताचया कद ेने कतची 
वाढ हरोते. वन पत नी दाखवलेलया या हालचालीस प्रकारानुव्त 	
हालचाल 	( 	 ) असे महणतात. 

 वन पत ची मूळ	 सयां था	 (R 	 S ) गयु तवाक ्वण व 
पाणी या उ पनांना प्रकतसाद देते. या प्रकतसादांना अनयुक्मे 
गु तवानुव्त 	 हालचाल	 ( 	 ) व 
जलानुव्त 	 हालचाल	 ( 	 ) असे 
महणतात. 

 कवक  रसायनांना कदलेला प्रकतसाद महणून वन पतीचया 
भागांचया ालेलया हालचालीस रसा्न- नुव्त्शन	( -

) असे महणतात. उदा. कबजांडाचया कद ेने हरोणारी परागनकलकेची 
वाढ. वरील सव्व प्रकारचया हालचाली या वन पत चया वाढी ी 
संबंकधत आहेत महणून या हालचाल ना वन पत मधील व ी संल  
हालचाली असे महणतात. 

वन प्त मधील	सम व्	( - 	 	 	)

 प्रा यांम ये असलेलया चेतासं ा ककंवा नायू सं ा यांसार या सं ा वन पत म ये नसतात. तर मग वन पती 
क ाप्रकारे हालचाल द ्ववतात? वन पतीमधील हालचाल प्रामयु याने उ ीपनाला कदलेलया प्रकतसादाचया व पात 
असते. 

पयुढील आकतयांचे काळजीपूव्वक कनरीक्ण करा.

 णव ानाच्ा	गवा ा्तून	

* वेल चे तणाव हे प ्व संवेदी असतात. 
* प्रररोहाचया अ भागात तयार हरोणारे 

न	 (A x )	 नावाचे संप्रेरक 
पेरी	 णववध्शनाला	 ( 		

)					 मदत करते. 
* खरोडाचया वाढीसाठी कज बरेकलनस, 

पे ी कवभाजनासाठी सायटरोकायकननस 
ही संप्रेरके मदत करतात. 

* बकसकसक आमल हे संप्रेरक 
वन पत ची वाढ ररोखणे, वाढीची 
कक्या मंद हरोणे, पाने करोमेजणे यावर 

प्रभावी ठरते.

1 .9	वन प्त मधील	सम व्

ीजायांडाच्ा	णदरेने		होणारी	
परागनणलकची		वाढ

परागकण

परागनणलका

ीजायांड

यांडार्	क पा

्तणाव

प्रकारानुव्त 	प्रण्तसाद
आधारानुव्त 	वाढ

णनरी ण	करा

सू््श

प्रकाराच्ा	 णदरेने	
वळलेले		रोप
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पयुढील कचत्ांचे काळजीपूव्वक कनरीक्ण करा व कवचार करा. 

हीनस	 ा् प  लाजाळ कमळ	 ्तेरडा	

 बारकाईने पाकहले असता लाजाळूसार या 
वन पतीला या कठकाणी प ्व हरोतरो तया कठकाणा यकतरर  
इतर कठकाणीही हालचाल हरोते. याव न आपण असे 
अनयुमान काढू कतरो क  प ्व ाला आहे ही माकहती 
वन पतीत एका कठकाणा न दस या कठकाणी प्रसाररत 

ाली असली पाकहजे. ही माकहती एका कठकाणा न दस या 
कठकाणी पाठव यासाठी वन पती कवद्युत-रासायकनक 
आदे ांचा उपयरोग करतात. वन पती पे ी तयांचयातील 
पा याचे प्रमाण कमी जा त क न आपला आकार 
बदलतात व वन पतीची हालचाल घडवून आणतात. 

 वन पत तील काही कवक  हालचाल चे पय्ववसन 
तयांचया वाढीत हरोत नाही. अ ा हालचाल ना व ी-
असंल  हालचाल असे महणतात. भरोवतालचया 
पररसरातील बदलांना प्रकतसाद महणून वन पतीतील संप्रेरके 
वन पत म ये कवकवध प्रकारचया हालचाली घडवून 
आणतात. 

 माही्त	आहे	का	्तु हायांला

  हीनस ायटप  या वन पतीत क टकांना 
सव यासाठी लांप्रमाणेच कदसणारा व 
लांप्रमाणेच सयुवाकसक असणारा एक सापळा 

असतरो. जे हा क टक तयावर यतेात ते हा सापळा बंद 
हरोतरो व तया क टकांचे पचन वन पत ारे केले 
जाते. 

 कमळाचे ल सकाळी तर कनक गंधाचे ल 
रात्ी उमलते. 

 क टकाचा प ्व हरोताच ड सेरा या क टकभक्ी 
वन पत चया पानावरील तंतयुके आतलया बाजूस 
वळतात व क टकाला च बाजूंनी घे न टाकतात. 

 तेरडा m  या वन पतीत यरो य वेळ 
येताच प  ळ टते व तयाचया कबया सव्वत् 
पसरतात.

मानवा्तील	सम व्	
( - 	 	 	 )

 तयुमचया ाळचेया पटागंणावर चाल ू असणारा सामना पाहत असताना खळेाडंूचया 
हालचाल म य ेकनयतं्ण व समनवय आढळले. अ ा  वगेवगे ा कत ची यादी करा.

1 .10	णवणवध	वन प्ती

णनरी ण	करा

णनरी ण	करा
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 मानवी रीरात एकाच वेळी कवकवध कक्या घडून येत असतात. तया कक्यांचे उततम प्रकारे व पररणामकारकररतया 
समनवयन व कनयंत्ण करणे ज रीचे असते. ते दरोन यंत्णा ारे केले जाते. 

.	चे्ताणन्यां ण	( 	 )  पया्ववरणातील बदलांना प्रकतसाद दे याची क्मता मानवाम ये चेताकनयंत्णा ारे 
प्रा  हरोते. पया्ववरणातील बदलांचया अनयु ंगाने मानवी रीरात आवेग कनमा्वण हरोतात. पे म ये या आवेगांना प्रकतसाद 
दे याची क्मता कनमा्वण कर याचे मह वाचे काय्व चेताकनयंत्णा ारे केले जाते. आवेगांना प्रकतसाद दे याचे काय्व हे 
सजीवांचया रीर रचनेतील तेवर अवलंबून असते. अमीबासार या एकपे ीय प्रा यांम ये अ ा प्रकारचे आवेग व 
प्रकतसाद कनमा्वण करणारी चेतासं ा नसते. परंतयु मानवासार या ब पे ीय प्रा यांम ये आवेगांना प्रकतसाद दे यासाठी  
चेतासं ेसारखी यंत्णा काय्वरत असते. हे कनयंत्ण रीरातील कव े  प्रकारचया पे ारे केले जाते. या पे नाच आपण 
चेतापे ी असे महणतरो. 

सयांपकप चा्त	पेरीप ल

चे्तापेरी	 ( ):	 रीरात एका कठकाणापासून दस या 
कठकाणी संदे  वहनाचे काय्व करणा या कव े  प्रकारचया  
पे ना चे्तापेरी	 ( )	असे महणतात. चेतापे ी या 
मानवी चेतासं ेतील रचनातमक व काया्वतमक घटक आहेत. 
मानवी रीरातील आकाराने सवा्वत मरो ा असणा या 
चेतापे ची लांबी काही मीटरपयत भरते. चेतापे म ये कवद्युत 
रासायकनक आवेग कनमा्वण कर याची व वहन कर याची क्मता 
असते. चेतापे ना आधार देणा या व तयांचया काया्वत मदत 
करणा या पे ना  चे्ता यांध	 	( )	 	असे महणतात. 
चेतापे ी आकण चेताबंध यांचया साहा याने चे्ता	( ) 
बनतात. 

 आपलया पया्ववरणातील सव्व माकहती चेतापे ीतील 
वकक्केचया वक पूण्व टरोकां ारे हण केली जाते. कत ेच 
रासायकनक प्रकक्या सयु  हरोऊन कवद्युत आवेग कनमा्वण हरोतात. 
तयांचे वहन वण क ( ) कडून पेरीका्ेकडे	( 	

)  पे ीकायेकडून ्तयां्तू	(Ax ) कडे व अक्तंतूकडून 
तयाचया टरोकाकडे हरोते. हे आवेग एका चेतापे ीकडून दस या 
चेतापे ीकडे संक्कमत  केले जातात. यासाठी पकहलया 
अक्तंतूचया ेवटचया टरोका ी परोहरोचलेला कवद्युत आवेग 
चेतापे ीला काही रसायने व यास उद्यु  करतरो. ही रसायने 
दरोन चेतापे दरमयान असलेलया अकतसू म परोकळीतून महणजेच 
सयांपक थाना्तून	(S ) जातात व तसाच आवेग पयुढील 
चेतापे ीचया वकक्केम ये कनमा्वण करतात. अ ा प्रकारे 
आवेगांचे रीरात वहन हरोते आकण  हे आवेग चेतापे कडून 
अंकतमत  नायूपे ी ककंवा ं ीकडे परोहरोचवले जातात. 

वण काक क

पेरीका्

्तयां्तू

म जावरण

वान 	ची	पेरी
(S 	 )

र वी रचा	सयांकोच

्तयां्तूचे
	

चे्तापेरी

सयांपकपूव्श	
चे्तापेरीचे	 ोक

रसा्नाने	 भरलेली	
सयांपक	पु ीका

सयांपकखयांड

1 .11	चे्तापेरी	व	चे्ता	-	 ना्ू	सयांपक
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 जे हा एखादी कती ककंवा हालचाल घडवून आणायची असते, ते हा सवात ेवटचे काय्व हे नायू ऊत चे असते. 
करोणतेही काय्व हरो यासाठी नायू पे ची हालचाल हरोणे आव यक असते. जे हा पे ी आखूड हरो यासाठी आपला आकार 
बदलतात, ते हा पे चया पातळीवर हालचाल घडून येते. नायू पे म ये असणा या कवक  प्रकारचया प्रक नांमयुळे 
आकार बदल याची क्मता प्रा  हरोते. तसेच याच प्रक नांमयुळे चेतांचया कवद्युत आवेगांना प्रकतसाद दे याची क्मता पे ीत 
कनमा्वण हरोते. 

 याव न आपण असे महणू कतरो क  कवद्युत आवेगाचया व पातील माकहतीचे रीराचया एका भागाकडून दस या 
भागाकडे वहन कर याची क्मता असलेलया चेतांचया सयुसंघकटत जा ाने चेतासं ा बनलेली असते. 

1. सजीवांची ानक ये करोणती? तयांचे काय्व काय आहे?

2. ची ाही व गंध ाही चेता कठे आढळतात? 

3. वरील सवाचया काया्वसंबंधी माकहती गरोळा क न वगा्वत सादरीकरण करा.

चे्तापेर चे	प्रकार	( 	 	 	 	)
 चेतापे चया काया्वनयुसार तयांचे वग करण तीन प्रकारांत करतात. 

1.		 सयांवेदी	चे्तापेरी	(S 	 )		: संवेदी चेतापे ी आवेगांचे 
वहन ानक यांकडून मद व मे र जूकडे करतात. 

.		 प्रेरक	चे्तापेरी	( 	 )		: प्ररेक चेतापे ी आवेगांचे वहन 
मद व मे र जूकडून नायू ककंवा ं सार या प्रेरक अवयवांकडे 
करतात. 

.		 सह्ोगी	चे्तापेरी	(A 	 )	: सहयरोगी चेतापे ी 
चेतासं ेचया एका तमकतेचे संकलनातमक काय्व करीत असतात. 

मानवी	चे्तासयां था	( 	 	 	S )
 मानवी चेतासं ा पयुढील तीन भागात कवभागली आहे. 

1.	मध्व्त 	चे्तासयां था	( 	 	S 		)	

.	परर ी्	चे्तासयां था		( 	 	S 	)

.	 वा्त्त	चे्तासयां था		(A 	 	S )	

सायांगा	पा 	

मध्व्त 	चे्तासयां था	( 	 	S 	 	 S)	

 म यवत  चेतासं ा ही मद	व	मे र जू यांनी बनलेली असते. 
 मदची रचना अकत य नाजूक परंतयु अतयंत कवककसत अ ी आहे. मद हा चेतासं ेचा प्रमयुख असा कनयंत्ण करणारा 
भाग असून डरो याचया कवटीम ये महणजेच कप्वरेम ये तरो संरकक्त असतरो. मे र जूला S  c  क े तंभाचे 
पाठीचया क याचे (V 	 ) संरक्ण कमळते. नाजूक म यवत  चेतासं ा व तयावरील अ ी हाडे  
यांचया दरमयानचया परोकळीत संरक्ण करणारी म त क आवरणे ( )	असतात. मदचया कवकवध भागातील 
परोक ांना म त क कनलये (V ) तर मे र जूमधील लांब परोकळीला	मध्नाल	( 	 ) महणतात. 
म त क कनलये, म यनाल व म त क आवरणांमधील परोक ांम ये प्रम त क-मे व ( -S 	 ) 
असतरो. हा व म यवत  चेतासं ेस परो क ये पयुरवतरो तसेच आघातांपासून कतचे संरक्णही करतरो. 

1 .1 	मानवी	चे्तासयां था

S

S



17

 प्र ढ मानवाचया मदचे वजन सयुमारे 1300  
ते 1400 म इतके असून तरो सयुमारे 100 अ ज 
चेतापे चा बनलेला असतरो. 
 आपलया मदची डावी बाजू रीराचया 
उज या बाजूस, तर मदची उजवी बाजू रीराचया 
डा या बाजूस कनयंकत्त करते. या यकतरर  मदची 
डावी बाजू आपले संभा ण, कलखाण व तकसंगत 
कवचार कनयंकत्त करते तर उजवी बाजू आपलया 
कलाक्मता कनयंकत्त करते. 

1 .1 	मदची	रचना

1 .14	मदची		डावी	व	उजवी	 ाजू

प्रम ्त क	( )	  
 हा मदचा सवा्वत मरोठा भाग असून तरो दरोन प्रम त क गरोलाधाचा बनलेला असतरो. हे गरोलाध्व टणक तंतू आकण 
चे्तामाग्श	( 	 ) यांनी एकमेकांना जरोडलेले असतात. मदचा     एवढा भाग प्रम त काने यापलेला असतरो 
महणूनच याला मरोठा मद असेही संबरोधतात. प्रम त काचा बाहेरील प भाग हा अकनयकमत व ा व खाचा यांनी बनलेला 
असतरो. तयांना संवलन असे महणतात. यामयुळे प्रम त काचया प भागाचे क्ेत् ळ वाढते व चेतापे साठी भरपूर जागा 
कमळते. 
नुम ्त क	( )	

 हा मदचा रोटा भाग असून, कप्वरगयुहेचया कवटीचया  मागील बाजूस तर प्रम त काचया खालील बाजूस असतरो. 
याचा प भाग व ां वजी उंचवटे व खळगे या व पांत असतरो. 
म ्त कपुच 	( -	 ) 
 हा मदचा सवा्वत ेवटचा ककंवा पयुच बाजूचा भाग असून याचया वरील बाजूस दरोन कत्करोणाकती उंचव ासार या 
संरचना असतात. तयांना कपरकमड महणतात. याचया प चभागाचे पयुढे मे र जूत पंातर हरोते. 

प्रम ्त क	 ा

मे र जू

नुम ्त क	से्तू
नुम ्त क

म ्त कपु च

प्रम ्त क

म ्त कपु चमे र जू

नुम ्त क

मदच्ा	डा ्ा	 ाजूची	का् मदच्ा	उज ्ा	 ाजूची	का्

कव ले णातमक कवचार
ताककक कवचार
भा ा

ा त् व गकणत

सवागीण कवचार
प्रकतभातमक कवचार
नवकनकम्वती
कला व संगीत

2   
3
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म त कपयुच ाला इजा ालयास य ीचा मतयू हरोऊ कतरो. असे का?जरा	णवचार	करा.

माणह्ती	णमळवा.	

मे र ज	ू(S 	 )
 हा म यवत  चेतासं ेचा भाग असून तरो क े तंभाम ये र असतरो. तरो काहीसा जाडसर असून तरो  पयुढे कनमयुळता 
हरोत जातरो. तयाचया ेवटी तंतूमय धा यासारखा भाग असतरो. तयाला अंतयतंतू m m  असे महणतात. 

 मद्पान केलेलया 
य चा तरोल जाताना तयुमही 

पाकहले असेल. रीरात अकधक 
प्रमाणात अलकरोहरोल गेलयास 

रीरावरील कनयंत्ण हरवते. 
असे का हरोत असेल? याचा 
I  चया आधारे रोध 
घया.

मदचे	णवणवध	भाग	व	का्

मदचा	भाग	 का्

 प्रम त क C m  च क हालचाल चे कनयंत्ण, मनाची एका ता, कनयरोजन, कनण्वयक्मता, 
मरण ी, बयु मतता व बयु कव यक कक्या. 

अनयुम त क C m  1. च क हालचाल म ये सयुसूत्ता आणणे. 
2. रीराचा तरोल सांभाळणे.

म त कपयुच  
-  

दयाचे ठरोके, र प्रवाह, वासरोच ास, क ंकणेे, खरोकणे, लाळ कनकम्वती इतयादी 
अन च क कक्यांचे कनयंत्ण. 
 

मे र जू S  c  1. तवचेपासून मदकडे आवेगाचे वहन करणे. 
2. मदपासून नायू व ं कडे आवेगाचे वहन. 
3. प्रकतकक्  कक्यांचे समनवयक क  महणून काय्व करतरो. 

									1 .1 	मद	व	मे र जू	

करे ्तयांभ
(पा ीचा	कणा)

मद

मे र जू

मे र जू
चे्ता

मे र जू
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परर ी्	चे्तासयां था	( 	 	S )	
 पररघीय चेतासं ेम ये म यवत  चेतासं ेपासून कनघणा या चेतांचा समावे  हरोतरो. या चेता म यवत  चेतासं ेला 

रीराचया सव्व भागां ी जरोडतात. यातील चेता दरोन प्रकारचया असतात. 
.	कप्शरचे्ता	( 	 )

 मदपासून कनघणा या चेतांना कप्वर चेता महणतात. क र , ाती व परोटातील कवकवध भागां ी या संलक त असतात. 
कप्वर चेतांचया 12 जरोड्ा असतात. 
.	मे चे्ता	(S 	 )	

 मे र जूपासून कनघणा या चेतांना मे चेता असे महणतात. या हात-पाय, तवचा तसेच रीराचया इतर भागां ी संलक त 
असतात. मे चेतांचया 31 जरोड्ा असतात. 
.	 वा्त्त	चे्तासयां था	(A 	 	S )

 दय, स, जठर इतयाद सार या अन च क अवयवांतील चेतांनी वायतत चेतासं ा तयार हरोते. याचे कनयंत्ण 
आपलया इच ेवर असत नाही.  

प्रण्तण 	णक्र्ा	(R x	 )

 पया्ववरणातील एखाद्ा घटनेला 
अन च कररतया क्णाधा्वत कदलेला 
प्रकतसाद महणजेच प्रकतकक्  कक्या हरोय. 
आपण काही घटनांना काहीही कवचार न 
करता प्रकतकक्या देतरो ककंवा तया 
प्रकतकक्येवर आपले करोणतयाही प्रकारचे 
कनयंत्ण नसते. या कती महणजे 
पया्ववरणातील उ ीपनांना कदलेला 
प्रकतसादच हरोय. अ ा परर तीत 
मदक वायही कनयंत्ण व समनवय 
यरो यप्रकारे  राखला जातरो . 

	 वरील	आकृ्तीचे	काळजीपूव्शक	णनरी ण	करा	व	त्ा्तील	क्रमायांकायांनुसार	पुढील	प्र नायांची	उत्तरे	रोधा.	
अ.  1 व 2 म ये नेमके काय घडत आहे?
आ.  करोणतया चेता ारे 3 ये े आवेगाचे वहन ाले व ते करोणतया कद ेने?
इ.  4 ही करोणती चेता आहे?
ई.  5 हा करोणता अवयव आहे?
उ.  6 प्रकतसादाचे वहन करोणती चेता करत आहे?
ऊ.  7 हा प्रकतसाद नेमका करोठपयत परोहरोचला आहे? तयामयुळे काय ाले?

1. वरील आकती रेखाटून यरो य नावे द्ा.
2. अ ी एखादी प्रकतकक्  कक्या कचत्ाद वारे रेखाट याचा प्रयतन करा.

1 .1 		प्रण्तण 	णक्र्ा

1

2

3

4

5
67

क न	पहा.
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आ.	रासा्णनक	णन्यां ण	( 	 )
 आपलया रीरात संप्रेरके या रासायकनक पदा ामा त देखील समनवयन व कनयंत्ण केले जाते. अंत ावी ं तून 
संप्रेरके त्वतात. या ं ना वाकहनीकवरकहत ं ी असेही महटले जाते. या ं कडे तयाचा ाव साठव यासाठी ककंवा तया 

ावाचे वहन कर यासाठी करोणतयाही वाकहनया नसतात. महणून ही संप्रेरके तयार हरोताच  ती सरळ र प्रवाहात कमसळली 
जातात. या यां्त ावी	 यांथी	( 	 )	 रीराम ये	 जरी ठरावीक कठकाणीच असलया तरी तयांची संप्रेरके 
र ा ारे रीराचया सव्व भागात परोहरोचतात. 
 अंत त्ावी ं ी चेतासं ेचया बररोबरीने कनयंत्ण व समनवयाची जबाबदारी पार पाडतात. रीरातील कवकवध कक्यांचे 
कनयंत्ण व एकातमीकरण कर याचे काय्व या दरोनही सं ा एकमेक चया मदतीने करतात. या दरोन सं ांतील लक्णीय रक 
महणजे, चेता आवेग हे जलद परंतयु अलपावधीसाठीच असतात, तर संप्रेरकांची कक्या मात् खूप कधमया गतीने हरोणारी परंतयु 
दीघ्वकाल कटकणारी असते. 

1 .17	 यां्त ावी	 यांथी	

 गरज असेल कतत याच 
प्रमाणात संप्रेरकांचे वणे हे 
अकत य मह वाचे असते. यासाठी 
एक कवक  यंत्णा काम करत 
असते. संप्रेरकाचे वण हरो याचे 
प्रमाण व वेळ याचे कनयमन  केले 
जाते. उदा. र ातील साखरेचे 
प्रमाण वाढले क  वादकपंडातील 
पे ना तयाची जाणीव हरोते व या 
उ ीपनास प्रकतसाद महणून या पे ी 
जा त प्रमाणात इनसयुलीनची कनकम्वती 
करतात. 

ध:चे्तक

व थ	 यांथी

यांडार्

्त्ती्ने 	 यांथी	

णप्ुणषका	 यांथी	
व 	 यांथी	व	
पराव 	 यांथी	

् वनलोपी	 यांथी	

वषण

जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची
 खालील संकेत ळांव न		मानवी उतसज्वन सं ा, मानवी मदची रचना यावर क क्कांचया मदतीने 

	 	 	बनवून वगा्वत सादर करा. 

. c.c m c c - - m m

. m .c m

. c c .c m m  
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यां्त ावी	 यांथी	-	 थान		व	काही	मह वाची	का्
यांथी थान सयांप्रेरक का््श	
ध:चे्तक

( )	
मदतील प्रम त क 
पीययुक का ं ीचया वर 

पीययुक केतील त्ाव कनमा्वण 
करणा या पे चे कनयंत्ण 
करणारे त्ाव तयार करणे.

- पीययुक का ं ीला कनयंकत्त करणे. 

पी्ुणषका	
( )

मदचया तळा ी व ी संप्रेरक
अकधव  ं ी संप्रेरक
अवट ं ी संप्रेरक
प्ररोल टीन

सीटरोसीन 
लययुटीनायक ंग हाम न
प्रकतमूत्ल संप्रेरक
पयुटीका ं ी संप्रेरक

- हाडांचया वाढीला चालना देणे.
- अकधव  ं ीचया त्व यास चालना
- अवट ं चया त्व यास चालना देणे.
-  मातेस द धरोतपादन कर यास प्रवतत करणे.
- मूल जनमास येताना गभा्व य आकंकचत करणे
- माकसक पाळीचे कनयंत्ण करणे, अंडमरोचन करणे
- रीरातील पा याचे प्रमाण संतयुकलत करणे.
- जनन ं ची  वाढ कनयंकत्त करणे.

व
( )

मानेचया म यभागी 
समरो न वासनालाचया 

c   दरोनही बाजूस

ायर ीन
क लसटरोनीन

- रीराची वाढ व चयापचय कक्या कनयंकत्त करणे.
-क ल अमचया चयापचयाचे व र ातील   
क ल अमचे कनयंत्ण करणे. 

पराव 	
( )

अवट ं चया मागे चार 
ं ी 

 परा म न रीरातील क ल यम व रसचया चयापचयाचे 
कनयंत्ण करणे.

वादणपयांड	
( )

जठराचया मागे चार 
प्रकारचया पे ी 
 अल ा पे ी 20  
 
बीटा पे ी 70

डेलटा पे ी 5
पी. पी. पे ी ककंवा 

 C  5

 लयुकग न

 इनसयुकलन

 सरोमटरो टकटन
 पकनक्एकटक प लीपे टाइड 

- यकताला लायकरोजेनचे लयुकरोजम ये पांतर 
कर यास ते उततेकजत  करते.
- र ातील वाढीव साखरेचे लायकरोजनम ये  

पांतर कर यास यकताला उततेकजत करते.
- इनसयुलीन व  लयुकग नचया पातळीवर कनयंत्ण.
- आतड्ाची हालचाल व तया ारे लयुकरोजचे 

रो ण यांवर कनयंत्ण ठेवणे.
- वादरसाचया व यावर कनयंत्ण ठेवणे.

णधव 	 यांथी
(A 	

दरोनही व ांचया वरती. डेनकलन व न र डेनकलन

क कट्वकरो टेर इड

- आणीबाणीचया तसेच भावकनक प्रसंगी वत्वन 
कनयंत्ण करणे.
-  दय व तयाचया संवहनी सं ेचे उ ीपन करणे 
व चयापचय कक्येला उततेजन देणे.
- ,  चे संतयुलन व चयापचय कक्येला उततेजन  

यांडार्	
( )

त्यांम ये गभा्व याचया 
दरोनही बाजूला. 

इ टरोजेन

प्ररोजे टेर न

- त्यांम ये गभा्व याचया अंत तराची वाढ, 
त्यांचया द यम लकगक गयुणांचा कवकास करणे.

- गभा्व याचया अंत तरास गभ्वधारणेसाठी तयार 
करणे, गभ्वधारणेस मदत करणे.

वषण यांथी	
( ) 

मयु काम ये 
Sc m 

 टे टे टेर न - पयु ांचया द यम लक्णांचा कवकास जसे दाढी, 
कम या येणे, आवाजात घरोगरेपणा येणे.

् वनलोपी	 यांथी
( )

दयाजवळ, ातीचया 
कपंज यात

ायमरोसीन - प्रकतकार ी कनमा्वण करणा या पे वर कनयंत्ण 
ठेवणे. 
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.	 पररच ेद	पूण्श	करा.	
   ेगडीवर दध तापव यासाठी ठेवले हरोते. रकसका 

टी ही पहा यात म  हरोती. एव ात कतला काहीतरी 
जळालयाचा वास आला. ती धावतच वयंपाकघरात 
आली. दध उकळून पातेलयाबाहेर येत हरोते. क्णात 
कतने पातेले हाताने पकडले. पण ती लगेच रडली 
व पातेले सरोडून कदले. ही कती ....... पे ारे 
कनयंकत्त ाली. या पे ीतील ...... चया वक पूण्व 
टरोकाकडून माकहती हण केली गेली. ते ून ही 
माकहती ....... कडे व ते ून .......... चया 
टरोकाकडे पाठवली गेली. टरोकाकडे कनमा्वण ालेली 
रसायने चेतापे ीचया अकतसू म परोकळीतून महणजेच 
...... मधून जातात. अ ा प्रकारे....... चे रीरात 
वहन हरोते आकण आवेग...... कडून .......... कडे 
परोहरोचवले जाऊन ...........कक्या पूण्व हरोते. 

 (चे्तापेरी,	 ना्ूपेरी,	आवेग,	वण का,	 ्तयां्तू,	
सयांपक थान,	प्रण्तण ,	पेरीका्ा)

.	 ीपा	णलहा
 मूलदाब, बा परोच ास, चेतापे ी, मानवी मद,  
 प्रकतकक्  कक्या. 
4.	 खालील	नमूद	 यांथ ची	सयांप्रेरक	व	का्	 प 	करा.
 कपययुक का, अवट, अकधव , य वनलरोपी, 

व ण ं ी, अंडा य  
.	 सु क	व	नामणनदणर्त	आकृत्ा	काढा.	

 मानवी अंत ावी ं ी, मानवी मद, ने न,
 चेतापे ी, मानवी उतसज्वन सं ा

.	 पुढील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.	
 अ.  मानवी रीरातील रासायकनक कनयंत्ण कसे हरोते 

हे सांगून काही संप्रेरकांची नावे व तयांचे काय्व 
कव द करा. 

 आ. मानवी व वन पती उतसज्वन सं ेतील रक 
प  करा.

 इ.  वन पत मधील समनवय क ा प्रकारचा असतरो 
याचे सरोदाहरण प ीकरण द्ा.

7.	 ्तुमच्ा	र दा्त	सोदाहरण	 प ीकरण	द्ा.	
	 .		समनवय महणजे काय ? 
 आ. मानवी उतसज्वन ही प्रकक्या क ी चालते?
 इ.  वन पत मधील उतसज्वन मानवी जीवनास कसे 

उपययु  ठरते?
 ई.  वन पत मधील पररवहन कसे हरोते?

1.	 ्ो ्	जो ा	जुळवून	त्ा ा ्त	 प ीकरण	णलहा.	
	 ्तयांभ	 	 ्तयांभ

1. कबजांडाचया कद ेने हरोणारी परागनकलकेची वाढ
2. प्रररोह सं ेची हरोणारी वाढ
3. मूळ सं ेची हरोणारी वाढ
4. पा याचया कद ेने हरोणारी वाढ

. गयु तवानयुवत  हालचाल 

. रसायन-अनयुवत  हालचाल
c. प्रका ानयुवत  हालचाल

. व ी असंल  हालचाल

. जलानयुवत  हालचाल. 

उपक्रम	:
 1. प वं ीय प्रा यांचे मद कसे कवककसत हरोत गेले 

याबाबत अकधक माकहती कमळवून एक परो टर 
बनवा व वगा्वत सादर करा. 

 2. मी क ी मह वाची  यावर कवकवध अंत त्ावी 
ं चे काय्व गटागटाने वगा्वत सादर करा.

 3. मानवप्राणी इतर प्रा यांपेक्ा वेगळा व 
बयु मान आहे  या वा याचया सम ्वना ्व 
माकहती कमळवा व ती सादर करा.

²²²

वाध्ा्
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1.  तयुमचया वगा्वतील सव्व मयुले ककंवा मयुली सारखीच कदसतात का?
2.  पयुढील मयु यांना अनयुस न कवचार करा व समानता व रक यांची न द करा.
     क क्कांनी यासाठी मदत करायची आहे.

अ.क् य ी वक े तयुमही वत  आजरोबा आजी वडील आई
1 तवचेचा रंग

2 चेह याची ठेवण गरोल लांबट
3 उंची
4 डरो ांचा रंग
5 हाताचया अंग ाची ठेवण

 आपलया आसपास कनसगा्वतील एकाच प्रजातीम ये खूप कवकवधता असते, हे आपण यापूव च अ यासले आहे  परंतयु 
ही कवकवधता नेमक  क ामयुळे कनमा्वण हरोते, याचा या पाठात आपण कवचार करणार आहरोत.
नुवयांर	(I )

 सजीवातील गयुणधम्व एका कपढीतून दस या कपढीत कसे उतरतात, याचा सामानयपणे आकण  मयु यतवे जनयुकांचा 
 अ यास करणारी जीव ा त्ाची एक ाखा आहे या ाखेला ानुवयांणरक रा 	( ) असे महणतात.

 पयुन तपादनाचया प्रकक्येतून नवीन संतती कनमा्वण हरोते. या संततीचे काही सू म भेद वगळता जनकां ी खूप सामय 
कदसून येते. अलकगक पयुन तपादनाचया प्रकक्येने कनमा्वण हरोणा या सजीवांत भेद सू म असतात. तर लकगक प्रजननाने 
पयुन तपाकदत हरोणा या सजीवातील भेद तयुलनेने जा त असतात.

1. तयुमचया वगा्वतील तयुमचया कमत्ांचया 
कानाचया पाळीचे काळजीपूव्वक कनरीक्ण 
करा.

2. आपण सव्वजण मनयु यप्राणी असूनही 
सवाचया रंगाम ये करोणता रक तयुमहाला 
आढळतरो?

3. तयुमही सव्व जण इयतता  वी म ये अाहात 
पण एकाच वगा्वत काही मयुले उंच तर 
काहीजण कमी उंचीचे का आढळतात?

चेहऱ्ाची	 ेवण	

1 .1	चेहऱ्ा्तील	काही	भेद

नाक	व	 ायांची	 ेवण

कानाच्ा	पाळीची	 ेवण कपाळावरील	कसायांचा	कोन

णनरी ण	करा

णवचार	करा.

Ø		 नुवयांर	 Ø		आनुवयांणरक्ता	:	ल णे	व	ल णायांचे	प्रक ीकरण
Ø			मडेलचे	आनुवायांणरक्तेचे	णसद	धायां्त	 Ø		गुणसू ायांच्ा	 पसामा ््तेमुळे	होणारे	रोग

1 .	 ानुवयांणरक्ता	व	पररव्त्शन
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ानुवयांणरक्ता	( )
 माताकपतयाची ारीररक ककंवा मानकसक लक्णे संततीम ये संक्कमत हरो याचया प्रकक्येस आनयुवंक कता महणतात. 
महणूनच क याची कप े क यासारखीच, कबयुतराची कप े कबयुतरासारखी तर मानवाची संतती मानवासारखीच असते.

 पररसरातील कवकवध सजीवांतील गयुणसूत्ांची सं या.

ानुवयांणरक	ल णे		व	ल णायांचे	प्रक ीकरण	(I 	 		 		 x 	 	 ) 

 सजीवांम ये कवक  लक्णे अ वा वक े क ी प्रकट हरोतात?

गुणसू भुजा

गुणसू ण यांद

	भूजा

	भुजा

( A)
डी. न.

1 . 		गुणसू ाची	रचना

गुणसू े	( )
 सजीवांचया पे ीक कात असणारा व आनयुवंक क 
गयुणधम्व वा न नेणारा घटक महणजे गयुणसूत् हरोय. तरो 
मयु यतवे क कामले व प्रक ने यांनी बनलेला असतरो. 
गयुणसूत्े पे ी कवभाजनाचया वेळी सू मद ्वकाखाली प  
कदसतात. आनयुवंक क गयुणधमा्वचा आराखडा सांकेकतक 

पात धारण करणा या जनयुकाचे वा त य याच घटकावर 
असते. प्रतयेक सजीवाचया गयुणसूत्ांची सं या कवक  
असते.
 प्रतयेक गयुणसूत्  चे बनलेले असते, व पे ी 
कवभाजनाचया म याव ेत ते दंडाकती कदसते. प्रतयेक 
गयुणसूत्ावर एक संककचत भाग असतरो. तयाला प्राथणमक	
सयांकोचन	( 	 ) ककंवा गुणसू ण यांद	
( ) महणतात. यामयुळे गयुणसूत्ाचे दरोन भाग 
पडतात. प्रतयेक भागास गयुणसूत्भयुजा महणतात. कवक  
गयुणसूत्ांवरील गयुणसूत्कबंदची जागा ठराकवक असते. 
तयामयुळे  गयुणसूत्ांचे चार प्रकार पडतात.

माणह्ती	णमळवा.	मा

 माताकपता व संतती यांचयात खूपसे सामय असले तरी लहानमरोठे भेदही आढळतात. हे सामय व भेद आनयुवंक कतेचेच 
पररणाम असतात. अानयुवं ाची यंत्णा काय असते व ती क ी काम करते ते पा या. पे ीअंतग्वत प्रक न - सं ले णासाठी 
आव यक अ ा माकहतीचा साठा  म ये असतरो.  चया या खंडाम ये कवक  प्रक नासंबंधी सव्व माकहती 
साठवलेली असते, तयाला तया प्रक नासाठीचे जनयुक  असे महणतात. या प्रक नांचा सकजवांमधील लक्णां ी काय संबंध 
असतरो ते जाणून घेणे आव यक आहे. 
 हा मयु ा अकधक प  हरो यासाठी वन पतीची उंची या लक्णाचा कवचार क . वन पतीम ये व ीसंप्रेरके असतात 
हे आपलयाला माहीत आहे. वन पत चया उंचीतील वाढ ही व ीसंप्रेरकांचया प्रमाणावर अवलंबून असते. 
 वन पती ारे कनमा्वण हरोणा या व ीसंप्रेरकाचे प्रमाण संबंकधत कवकराचया काय्वक्मतेव न ठरते. काय्वक्म कवकरे 
जा त प्रमाणात संप्रेरके कनमा्वण करतात. यामयुळे वन पत ची उंची वाढते. पण जर कवकरांची काय्वक्मता कमी पडली तर 
संप्रेरके कमी प्रमाणात तयार हरोतात व वन पतीची वाढ खयुंटते. 

सायांगा	पा 	
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खाली	 काही	 सजीवायां्तील	 गुणसू ायांची	 सयां ्ा	
णदली	आहे.

.क्र. सजीव गुणसू ायांची	सयां ्ा
1 खेकडा 200
2 मका 20
3 बेडूक 26
4 गरोलकमी 04
5 बटाटा 48
6 मानव 46

गुणसू ायांचे	प्रकार 
 गयुणसूत्ांचे  प्रकार पे ी कवभाजनाचया वेळी प पणे 
कदसतात.
1.	 मध्क ी	 ( )	  या गयुणसूत्ात 
गयुणसूत्कबंद म यावर असतरो  व हे V  या इं जी 
मयुळाक्रासारखे   कदसतात. यात गयुणसूत् भयुजा समान 
लांबीचया असतात.
.	उपमध्क ी	(S - )  या गयुणसूत्ात 

गयुणसूत्कबंद म याचया जवळपास असतरो व हे  या 
इं जी मयुळाक्रासारखे   कदसतात. यात एक गयुणसूत्भूजा 
दस यापेक्ा रोडी रोटी असते.
.	 क ी	 (A )	 - या गयुणसूत्ात 

गयुणसूत्कबंद टरोकाजवळ असतरो. व हे  या इं जी 
मयुळाक्रासारखे कदसतात. यात एक गयुणसूत्भयुजा खूपच 
मरोठी व दसरी खूपच रोटी असते.
4.	 यांत्क ी	 ( )	 - या गयुणसूत्ात 
गयुणसूत्कबंद टरोकाला असतरो व हे  या इं जी 
मयुळाक्रासारखे   कदसतात. यात एकच गयुणसूत् भूजा 
असते.
 सामानयत  काकयक पे ीत गयुणसूत्ांचया जरोडया 
असतात. या जरोडीतील गयुणसयुत्े आकार व रचनेने सारखी 
असलयास तयांना	समजा्ती्	गुणसू े	( 	

)	महणतात तर आकार व रचनेने सारखी 
नसलयास तयांस  णवजा्ती्	गुणसू े	( 		

) महणतात. लकगक प्रजनन करणा या 
सजीवांत गयुणसूत्ांची एक जरोडी अनय जरोड्ांपेक्ा वेगळी 
असते. या जरोडीतील गयुणसूत्ांना कलंग गयुणसूत्े व अनय 
गयुणसूत्ांना अकलंगी गयुणसूत्े महणतात.

1 . 		गुणसू 	प्रकारडी. न. .(	 x 	 	A 	)	
         गयुणसूत्े मयु यत  डी.एन.ए.ची बनलेली असतात. इ.स. 186  साली वेत र पे चा अ यास करताना वीस 
जीवरसायन ा त्  ेकडक कम र याने या आमलाचा रोध लावला. प्र म हे आमल  क कात सापडले महणून याचे 
नाव क का ल	 ( 	 ) ठेव यात आले. ते पे ीचया इतर भागातही आढळते. डी.एन.ए. चे रेणू कव ाणू, 
जीवाणूंपासून माणसांपयत ब तेक सव्व सजीवांत आढळतात. हे रेणू पे चे काय्व, वाढ व  कवभाजन प्रजनन  कनयंकत्त 
करतात महणून तयांना प्रधान	रेणू	( 	 )	महणतात. 
 डी.एन.ए. रेणूची रचना सव्व सजीवांत सारखीच असते.  इ.स. 1 53 साली वटसन व कक्क यांनी या रेणूचया रचनेची 
प्रकतकती तयार केली.  या प्रकतकतीत  नययु ी टाइडचे दरोन  समांतर धागे एकमेकांभरोवती लपेटलेले असतात. यांस 
द	णवसणप्शल	( 	 x) रचना महणतात. या रचनेची तयुलना कपळवटलेलया लवकचक क डी ी करता येईल.

मध्क ी

यांत्क ी

	

गुणसू ण यांद

उपमध्क ी

क ी

भुजा
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 डी.एन.ए. रेणूतील प्रतयेक धागा ्ु ी ा ड	
नावाचया अनेक लहान रेणूंचा बनलेला असतरो. 
नायटरोजनययु  पदा ्व डेनीन, वानीन, सायटरोसीन व 

ायमीन अ ा चार प्रकारचे असतात. तयापक  डेनीन 
व वानीन यांना ्ुरर स महणतात तर सायटरोसीन व 

ायमीन यांना णपररणमडी स महणतात.  
 नययु ी टाइडचया रचनेत करेचया एका रेणूला 
एक नायटरोजनययु  पदा ा्वचा   रेणू व एक रोररक 
आमलाचा रेणू जरोडलेला असतरो.
 नायटरोजनययु  पदा ्व चार प्रकारचे असलयामयुळे 
नययु ी टाइडसयु ा चार प्रकारचे असतात.    
 डी.एन.ए. चया रेणूम ये नययु टाइडची रचना 
साखळीसारखी असते. डी.एन.ए. चे दरोन धागे महणजे 
क डीचया नमयुनयातील दरोन खांब. प्रतयेक खांब 
आळीपाळीने जरोडलेलया करेचा  रेणू व ररक 
आमल यांचे बनलेले असतात. क डीची प्रतयेक पायरी 
महणजे हायडरोजन बंधाने जरोडलेली नायटरोजनययु  
पदा ाची जरोडी हरोय. नेहमीच डेनीनची ायमीन 
बररोबर व वानीनची सायरोटरोसीन बररोबर जरोडी हरोते.

जनुक	( )	
 प्रतयेक गयुणसूत् एकाच डी.एन.ए. रेणूचे बनलेले 
असते. या डी.एन.ए. रेणूतील रेणूखंडांना जनयुके 

 महणतात. डी.एन.ए. रेणूतील नययु - 
टाईडसचया वकव यपूण्व मांडणीमयुळे कभ  त हेची जनयुके 
तयार हरोतात. ही जनयुके  एका ळीत रचलेली 
असतात. जनयुके पे चया आकण रीराचया रचनेवर व 
काया्ववर कनयंत्ण ठेवतात. तसेच ती अनयुवंक क लक्णे 
माताकपतयाकडून तयांचया संततीम ये संक्कमत करतात. 
महणून तयांना अनयुवंक कतेचे काय्वकारी घटक महणतात. 
तयामयुळे माता कपता व तयांची अपतये यांत पयु कळसे 
सामय आढळते.  जनयुकांम ये प्रक नांचया कनकम्वतीकव यक 
माकहती साठवलेली असते. 

डी. न. .	–	 ण गरणप्रयांण यांग	  प्रतयेक य ीत असलेलया डी.एन.ए. चया आराखड्ाचा क्म रोधला जातरो. वं  
ळख यासाठी ककंवा गयुनहेगाराला ळख यासाठी याचा उपयरोग हरोतरो.

जनुक
पेरी

गुणसू

1 .4	डी. न. .	(व सन	व	णक्रक	म डेल)

गुणसूपेरीक क
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आर. न. .(R 	 	A )
 आर.एन.ए. हे पे ीतील दसरे मह वाचे नययु ीक आमल हरोय. हे आमल 
रायबरोज करा, ेटचे रेणू आकण वाकनन, सायटरोकसन डेकनन व ययुरकसल या चार 
नायटरोजनययु  पदा ानी बनलेले असते. रायबरोज करा, ेटचा रेणू आकण एक 
नायटरोजनययु  पदा ा्वचा रेणू यांचया संययुगातून नययु ीक आमलाचया साखळीतील 
एक कडी महणजेच नययु टाइड  तयार हरोते. अ ा अनेक कड्ांचया जरोडणीतून 
आर.एन.ए.चा महारेणू तयार हरोतरो. तयांचया काय्वप्रणालीनयुसार तयाचे तीन प्रकार 
आहेत.
1.	 रा् ो ोमल	आर. न. .	( 	R A   रायबरो रोम अंगकाचा घटक असलेला 

आर.एन.ए. चा रेणू हरोय. रायबरो रोम प्रक न सं ले णाचे काम करतात.
.	 मेसजर	आर. न. .	 (	 R A	 )  पे ीक ाम ये असलेलया जनयुकांमधील 

अ ा्वत डी.एन.ए. चया साखळीवरील प्रक नांचया कनकम्वतीकव यीचा संदे  
प्रक नांची कनकम्वती करणा या रायबरो रोमपयत नेणारा दत रेणू .

.	 ा स र	 आर. न. .	 ( R A)	 :	 m  वरील संदे ानयुसार अकमनरो 
आमलाचया रेणूंना रायबरो रोमपयत आणणारा आर.एन.ए.चा रेणू.

्तयां ानाची	ण जे
 इ.स.1 0 म ये जगभरातील जनयुक व ाकनकांनी एकत् येऊन	 मानवी	जनुक	प्रकलप  हाती घेतला. जून 
2000 म ये या प्रकलपकतयानी आकण सेलेरा कजनरोकम स क प रे न अमेररकेतील खाजगी उदयरोग  यांनी संययु पणे 
मानवी जनयुकातील डी.एन.ए. रेणूचा संपूण्व क्म व आराखडा रोधून काढलयाचे घरोक त केले. या प्रकलपात कमळालेलया 
माकहतीव न व ाकनकांनी मानवी जनयुकांची सं या सयुमारे 20,000 ते 30,000 असते हे कन चत केले यानंतर 
व ाकनकांनी अनेक सू मजीवांतील जनयुकांचा क्म रोधला आहे. जीनरोम सं रोधनामयुळे ररोगकारक जनयुके रोधता 
येतात. ररोगकारक जनयुके माहीत ालयास ररोगाचे कनदान क न यरो य इलाज करता येऊ कतात.            			
	सयांक्त थळ	:	 . . 	

R A

R A

R A

ना् ोजन्ु 	
पदाथाांची		जोडी

रकरा- ो र ीक	
आ ल	्ायांचेपासून	्त्ार	
ालेला		कणा

				1 . 	आर. न. 	प्रकार

1 . 	डी. न. .	रचना

	डीणनन			था्णमन

ग णनन						सा् ोणसन



1 4

ेगर	जोहा स	मडेल	
(जनम  20 जयुल 1822, मतययु  6 जानेवारी 1884
 ेगर जरोहान मडेल हा टीयन व ाकनक हरोता. 
वाटा याचया ाडांवर प्रयरोग क न तयांतील काही 
लक्णांचया आनयुवंक कतेचा तयाने अ यास केला. मडेलने 
असे दाखवून कदले क , या लक्णांचया अानयुवं ात काही 
कस ांतांचे पालन केले जाते. हे कस ांत पयुढे तयाचयाच 
नावाने प्रचकलत ाले. मडेलने केलेलया कामाचे मह व 
इतरांना पट यासाठी 20 वे तक उजाडावे लागले. या 
कस ांतांचया पयुनप्वडताळणीनंतर आज हेच कस ांत 
आधयुकनक आनयुवं ा त्ाचा पाया ठरले आहेत.

णपवळा	

गोल	

प्रभावीप्रभावी

णहरवा

कोना्त

ीजाचा	रयांग

उयांच	

ीजाचा	
आकार

सुरक्तलेले

खोडाची	उयांची

लाची	जागा

पूण्श	भरलेली	

पायांढराजायांभळा

णपवळा

चप ी

लाचा	रयांग

रगेचा	आकार

रगेचा	रयांग

1 .7	वा ा ्ाच्ा	 ाडायांची		सा्त	पर परणवरोधी
									 ्	ल णे

मडेल	्ायांचे	 ानुवयांणरक्तेचे	णसद्धायां्त		
 माताकपतयाकडून संततीम ये समान प्रमाणात जनयुक य पदा ्व संक्कमत केले जातात. यावर लक्णांचया अानयुवंक कतेचे 
कस ांत आधाररत आहेत. लक्णांचया अनयुवं ात माता कपतयाचा सहभाग समान असेल तर, संततीत करोणती लक्णे 
आढळून येतील? मडेल यांनी याच कद ेने आपले सं रोधन केले व अ ा अानयुवंक कतेसाठी कारणीभूत असणा या प्रमयुख 
कस ांताची मांडणी केली आहे. जवळ जवळ एक तकापूव  तयांनी क न पाकहलेले प्रयरोग कव मयकारक आहेत. मडेलचे 
सव्व प्रयरोग वाटा याचया ाडांम ये (Pisum sativum) आढळणा या  य लक्णांवर आधाररत हरोते. ही लक्णे 
पयुढीलप्रमाणे.

ु क 	

ोकावर

णहरवा	

पररच्	रा ायांचा

 मानवामधील काही प्रभावी व अप्रभावी वक े
प्रभावी प्रभावी

दमडणारी	जीभ न	दमडणारी	जीभ

हा्तावर	कस	 सणे हा्तावर	कस	नसणे

काळे	व	करळे	कस भुरे	व	सरळ	कस

कानाची	मोकळी	पाळी कानाची	णचक लेली	पाळी

(R)	 ( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

(A)

(I)

( ) ( )

माही्त	आहे	का	्तु हायांला
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मडेलचा	 कसयांकर	सयां्त्तीचा	प्र्ोग

जनक कपढी 1                         

व पकवधा               उंच              बयुटक

जनयुककवधा                               

ययु मक                                     
  

पकहली कपढी 1                     
  
                           व पकवधा उंच  

जनक कपढी 2          F1चे वयंपरागण              

व कवधा                उंच                  उंच 

जनयुककवधा                                 

ययु मक                                           

दसरी कपढी 2   

                          

 
T t

T TT Tt

t Tt tt

पयुंययु मक

त्ीययु मक

उंच

 बयुटक

उंच

उंच

 मडेलचया प्रयरोगांचे कन क ्व प  हरो यासाठी पयुढील दरोन प्रकारचे संकर कवचारात घयावे लागतील.
मडेलचा		 कसयांकर	सयां्त्तीचा	प्र्ोग	( 	 )
 मडलेने जे प्रयरोग केले तयात कव दध लक्णांची एकच जरोडी असलेलया वाटा याचया ाडांम ये संकर घडवून आणला. 
अ ा प्रकारचया संकराला एकसंकर महणतात.
 एकसंकर गयुणरोततराचा अ यास कर यासाठी आपण एक उंची हे लक्ण घेऊन उंच असणा या व  बयुटक  उंची 
असणा या वाटा याचया ाडाचे उदाहरण घेऊ. 
जनक	णपढी	(P1)
 उंच उंची असणारी व  बयुटक  उंची असणारी ाडे संकरासाठी वापर यात आली. महणून ही जनक कपढी 1  हरोय. 
मडलने उंच व बयुट या ाडांना अनयुक्मे प्रभावी व अप्रभावी असे द वापरले. मडलने उंच ाडांना प्रभावी महटले, कारण 
पयुढील कपढीतील सव्व ाडे उंच आली. बयुट या ाडांना अप्रभावी हा द वापरला कारण हे लक्ण पयुढचया कपढीत 1  
आढळलेच नाही. हा प्रयरोग पने 	 े र  प तीने खाली कदला आहे. 

 याव न मडेलने असे प्रकतपादन 
केले क , लक्णांचया संक्मणासाठी 
कारणीभूत ठरणारे घटक जरोडीने 
आढळतात. आज आपण याच घटकांना 
जनयुके महणून ळखतरो. प्रभावी जनयुके 
इं जी कलपीतील मरो ा तर अप्रभावी 
जनयुके रो ा अक्रांनी द ्ववली जातात. 
जनयुके ही जरोडीनेच आढळत असलयामयुळे 
उंच ाडांसाठी  तर बयुट या 

ाडांसाठी  अ ी अक्रे वापरतात. 
ही जनयुकांची जरोडी ययु मक कनकम्वतीचया 
वेळी कवभ  हरोते. यामयुळे  घटक 
असणारे व  घटक असणारे असे दरोन 
प्रकारचे ययु मक तयार हरोतात.
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पणहली	सयां्तानी्	णपढी	( 1)
 या प्रयरोगात मडेलला असे आढळले क  
पकहलया संतानीय कपढीतील 1  सव्व ाडे उंच 
हरोती, परंतयु 1 कपढीतील उंच ाडे 1 कपढीतील उंच 

ाडापेक्ा वेगळी आहेत कारण 1 कपढीतील ाडांचे 
जनक उंच व बयुटक  ाडे आहेत, हे मडेलने जाणले. 
F1 कपढीतील कनरीक्णाव न उंच ाडातील घटक 
बयुट या ाडातील घटकांपेक्ा प्रभावी  असतरो असा 
कन क ्व मडेलने काढला. 1 कपढीतील सव्व ाडे उंच 
असली तरी तयांचयात बयुट या ाडांना कारणीभूत 
ठरणारे घटकही हरोते. महणजेच 1 कपढीतील ाडांची 
व पकवधा उंच असली तरी जनयुककवधा कम  
व पाची आहे. व पकवधा महणजे सजीवांचे 

बा प ककंवा सजीवातील य वक े. उदा., 
उंच अ वा बयुटक  ाडे तर जनयुककवधा महणजे य 
लक्णांसाठी कारणीभूत असलेली जनयुकांची 
घटकांची  जरोडी. जनक कपढीतील उंच ाडांची 

जनयुककवधा   असून ती एकाच प्रकारची  
ययु मके तयार करतात. 1कपढीतील उंच ाडांची 
जनयुककवधा  असून ती  व  अ ा दरोन प्रकारची 
ययु मके तयार करतात. याव न आपण असे महणू 

कतरो क  1 कपढीतील उंच ाडे व 1कपढीतील 
उंच ाडे यांची व पकवधा समान असली तरी 
जनयुककवधा कभ  आहे. मडेलने हा प्रयरोग पयुढे सयु  
ठेवला व 1 कपढीतील ाडांचे व लन हरोऊ कदले. 
तयातून दसरी संतानीय कपढी 2 तयार ाली. 

दसरी	सयां्तानी्	णपढी	( 2)
 दस या संतानीय कपढीत उंच व बयुटक  अ ा दरोनही 
प्रकारची ाडे हरोती. मडेलचया आकडेवारीनयुसार एकण 
2  वाटा याचया ाडांपक  705 ाडे उंच तर 224 
ाडे बयुटक  आली. महणजेच या ाडांचे व पकवधा 

गयुणरोततर जवळपास 3 उंच  1 बयुटके तर जनयुक य 
गयुणरोततर 1   2   1  असे आहे. याव न कन क ्व 
असा कनघतरो क  व पाचा कवचार करता 2 कपढीतील 

ाडे दरोन प्रकारची तर जनयुक य संकलपनेनयुसार तीन 
प्रकारची ाडे येतात. हे प्रकार त तयात द ्ववले आहेत. 

F2 यु  प्रभावी 
 - उंच ाडे

समययु मनजी

F2 यु  अप्रभावी   
- बयुटक  ाडे

समययु मनजी

F2 कम  प्रकारची 
- उंच ाडे

कव मययु मनजी

मडेलची	 सयांकर	सयां्त्ती	( 	 )
 संकरात कवररोधी लक्णांचया दरोन जरोड्ांचा समावे  हरोतरो. मडेलने एकापेक्ा जा त लक्णांचया जरोड्ा एकाचवेळी 
वाप न संकरणाचे आणखी प्रयरोग केले. यात गरोल-कपव ा  बीजांचया ाडांचा सयुरकतलेलया-कहर या 

 बीजांचया ाडां ी संकर घडवून आणला. यात बीजाचा रंग व प्रकार अ ा दरोन लक्णांचा समावे  आहे. महणूनच 
याला संकर महटले जाते. 
जनक	णपढी	( 1)
 मडेलने गरोल-कपवळी बीजे येणा या तसेच सयुरकतलेली-कहरवी बीजे येणा या वाटा याचया ाडांची कनवड केली 
आहे ती त तयाप्रमाणे.
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	 मडेलचा	 सयांकर	सयां्त्तीचा	प्र्ोग

जनक कपढी 1                         

व पकवधा     गरोल व कपवळे वाटाणे    सयुरकतलेले व कहरवे वाटाणे

जनयुककवधा                               

ययु मक                                       

पकहली कपढी 1                     

व पकवधा  गरोल, कपवळे वाटाणे  

जनक कपढी 2          1चे वयंपरागण              

व पकवधा        गरोल-कपवळे वाटाणे    गरोल-कपवळे वाटाणे        

जनयुककवधा                                    

ययु मके            , , ,      , , , 

दसरी कपढी 2   

 
RY R

RY RRYY RR R R

	R RR RR R R

R R

					 R R

पयुंययु मक

त्ीययु मक

 व पणवधा	गुणोत्तर	

1. गरोल कपवळी -
2. सयुरकतलेली कपवळी   -
3. गरोल कहरवी         -
4. सयुरकतलेली कहरवी    -
    गयुणरोततर =                               

जनुकणवधा	गुणोत्तर 

  - 
   -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
     -
 
गुणोत्तर	
 
=                             

 1 कपढीची ययु मके तयार हरोताना जनयुकांची जरोडी वतंत्रीतया वेगळी 
हरोते महणजेच  ाडांपासून  व  अ ी ययु मके तयार हरोत 
नाहीत तर   प्रकारची ययु मके तयार हरोतात तसेच  ाडांपासून  

 ययु मके तयार हरोतात. याव न आपण असे महणू कतरो क  ययु मकांम ये 
जनयुकांचया जरोडीचे प्रकतकनकधतव तयातील प्रतयेक  एका घटका ारे हरोते.

1.  व  यांचा एकसंकर 
द ्ववा व  2  कपढीचे जनयुककवधा 
व व पकवधा गयुणरोततर कलहा. 

2. F1 कपढीम ये  कपवळे गरोल व 
कहरवे सयुरकतलेले वाटाणे या 
लक्णांपक   कपवळे गरोल 
वाटाणे  हे लक्णच का प्रकट 

ाले असावे?

जरा	डोक	चालवा.
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 एकसंकर प्रयरोगांचया कन क ा्वव न संकर प्रयरोगाचया 1 कपढीतील ाडांना कपवळे, गरोल वाटाणे येतील अ ी 
मडेलची अपेक्ा हरोती. तयाचे अनयुमान बररोबरही हरोते. या वाटा याचया ाडांची जनयुककवधा   असली तरी व पकवधा 
मात् कपव ा गरोल बीया येणा या ाडांप्रमाणे हरोती, कारण कपवळा रंग हा कहर यापेक्ा प्रभावी व गरोल आकार हा 
सयुरकतलेलया आकारापेक्ा प्रभावी हरोता. संकर प्रयरोगाचया 1 कपढीतील ाडांना दरोन लक्णांचया समावे ामयुळे  

संकरज महणतात. 
 
 F1कपढीतील ाडे चार प्रकारची ययु मके तयार करतात. , ,  , .  यांपक   व  ही ययु मके 1   

ययु मकांप्रमाणेच आहेत. 
 
 F1 कपढीतील ाडांचे व लन घडून येते ते हा दसरी संतानीय कपढी 2  कनमा्वण हरोते. या कपढीतील संततीम ये 
लक्णांचे संक्मण कसे हरोते ते प  क्.187  वरील  त तयात रोड यात द ्वकवले आहे व सूत् पाने कसे मांडता येईल. 
तयाची कती त तया ेजारील च कटीत कदली आहे. 4 प्रकारचे पयुंययु मक व 4 प्रकारचे त्ीययु मक यांचया संकरणातून या 
16 वेगवेग ा जयुळ या तयार हरोतात, तया बयु बळाचया पटासार या च कटी लक आकतीत प  क्.187  
द ्ववलया आहेत. या लकाचया ी ्व ानी पयुंययु मक असून कडेला त्ीययु मक आहेत. दस या संतानीय कपढीचया 
अ यासावर आधाररत कनरीक्णे प  क्.187 वरील त तयाप्रमाणे येतील.

आनुवयांणरक	णवकृ्ती		( 	 )
 गयुणसूत्ातील अपसामानयतेमयुळे ककंवा जनयुकातील उतपररवत्वनामयुळे कनमा्वण ालेले आजार महणजे आनयुवंक क कवकती 
हरोय. या कवकतीम ये गयुणसूत्ाचे आकध य ककंवा कमतरता, गयुणसूत्ाचया एखाद्ा भागाचा लरोप ककंवा तयाचे ानांतरण 
अ ा तीचा समावे  हरोतरो. दभंगलेले ठ, वण्वकहीनता यांसारखी ारीररक यंगे आकण कसकलसेल नेकमया, 
कहमरोक कलया यांसारखे रीरकक्यांतील दरो  ही आनयुवंक क कवकत ची काही उदाहरणे आहेत.
 माणसात 46  गयुणसूत्े ही 23 जरोड्ांचया व पात असतात. गयुणसूत्ांचया जरोडयांचा आकार आकण आकारमान यात 
कवकवधता असते. या जरोड्ांना अनयुक्मांक कदलेले आहेत. गयुणसूत्ांचया 23 जरोडयांपक  22 जरोडया अकलंगी गयुणसूत्ांचया 
असतात तर 1 जरोडी कलंग गयुणसूत्ांची असते. त्यांम ये ही गयुणसूत्े 44 + xx अ ी दाखवतात तर पयु ांम ये 44 + x  
अ ी दाखवतात.

 यरोहान मडेलने आपलया प्रयरोगात कारकांचे 
महणजेच जनयुकांचे दरोन प्रकार सांकगतले आहेत.
तयासाठी तयाने प्रभावी व अप्रभावी असे द 
वापरले आहेत. 
 मानवी पे ीतील गयुणसूत्ांची सं या, तयांचे 
कलंगसापेक् प्रकार, तयावर असणा या  जनयुकांचे 
प्रकार प्रभावी, अप्रभावी  या बाबी कवचारात 
घेतलया तर आनयुवंक क कवकती क ा उ वतात 
आकण तयांचे संक्मण कसे हरोते, हे लक्ात येते.

1 . 	मानवाच्ा	सामा ्	गुणसू ायांचा	्त ा

णलयांगी	गुणसू े णलयांग	गुणसू े

	1	 								 															 																																																	4														

	 	 								7															 														9															10														11											1

	1 	 								14											1 																														1 														17												1

	19	 								 0																			 1														 															 									णकवा													
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1.	डाउ स	णसयांडोम	णकवा	मयांगोणलक्ता	(डाउ स-सयांल ण	:	(4 	1)	 1 ्ा	गुणसू ाची	ण समसू ी	 व था)

1 .10	 न्शर	णसयांडोम	 ाणध्त	मुलाचा	हा्त

.	गुणसू ायांच्ा	 पसामा ््तेमुळे	णनमा्शण	होणाऱ्ा		णवकृ्ती
 गयुणसूत्ांचया एकण सं येत बदल ालयास पयुढील दरो  उ वतात. अकलंगी गयुणसूत्ांची सं या कमी ालयास 
जनमणारी संतती वां  नसते. याउलट अभ्वकाचया एकण गयुणसूत्ांचया सं येत एखादी अकलंगी गयुणसूत्ांची जरोडी वाढली तर 
जनमणा या बालकात ारीररक ककंवा मानकसक दरो  कनमा्वण हरोतात आकण तयाचे आययुमा्वनही कमी असते. यांतील काही 
कवकती पयुढीलप्रमाणे आहेत.

.	 न्शर	णसयांडोम	( न्शर-	सयांल ण)
 अकलंगी गयुणसूत्ांप्रमाणे कलंग गयुणसूत्ांतील अपसामानयतेमयुळे काही कवकार 
उद भवतात. टन्वर कसंडरोम ककंवा 44+  या कवकारात एका   गयुणसूत्ातील 
लकगकते ी संबंकधत भाग कनकामी ालेला असलयाने एकच  गयुणसूत् काय्वरत 
असते ककंवा जनकांकडून एकच  गयुणसूत् संक्कमत हरोते. अ ा  त्यांम ये 
44+   या ती वजी 44+  अ ी ती असते. अ ा  त्यांम ये 
प्रजनक यांची वाढ पूण्व ालेली नसलयामयुळे तया प्रजननक्म नसतात.

	1 .9	डाउ स	णसयांडोम	 ाणध्त	मूल

 गयुणसूत्ातील अपसामानयतेमयुळे उ वणारी डाउनस कसंडरोम ककंवा 
मंगरोकलकता ही एक कवकती हरोय. ही कवकती मानवाचया बाबतीत पकहलयांदाच 

रोधलेली व वण्वन केलेली गयुणसूत्ीय कवकती आहे. यात गयुणसूत्रचनेम ये 
एकण 47 गयुणसूत्े कदसतात. या कवकतीला टायसरोमी 21 एकाकधक गयुकणतता 
21  असेही महणतात. कारण या कवकतीत अभ्वकाचया रीरातील सव्व पे ीमधे 
21 या गयुणसूत्ाचया जरोडीबररोबर एक अकधकचे गयुणसूत् असते. तयामयुळे अ ा 
अभ्वकात 46 वजी 47 गयुणसूत्े कदसतात. अ ी बालके यतरो मकतमंद व 
अलपाययु ी असतात. मानकसक वाढ खयुंटणे, हे सवा्वत जा त ठळक वक  
आहे.

 इतर वक ांम ये कमी उंची, पसरट मान, चपटे नाक, आखयुड बरोटं, आडवी एकच ह तरेखा, डरो यावर कवरळ केस, 
इतयाद सरोबतच यांचे अपेकक्त आययुमा्वन 16 ते 20 व  असते. यांचया चेह याची ठेवण मंगरोकलयन य सारखी असते.

.	 ा न ल स्श	णसयांडोम	( ा न ल स्श	सयांल ण)	:	44 	 	
 पयु ांमधील कलंग गयुणसूत्ांतील अपसामानयतेमयुळे हा कवकार उ वतरो यात पयु ांम ये 44+x  खेरीज x गयुणसूत् 
अकधक असलयामयुळे गयुणसूत्ांची एकण सं या 44+xx  अ ी हरोते. या पयु ांम ये गयुणसूत्े अ ा व पात असतात ते 
पयु  अलपकवककसत असतात आकण प्रजननक्म नसतात. अ ा प्रकारचया कवकतीला ाईन ेलटस्व कसंडरोम असे महणतात.

रा ी्	आरो ्	 णभ्ान	
 रा ीय आररो य अकभयानांतग्वत रा ीय ामीण आररो य अकभयान  एकप्रल 2005 तर रा ीय हरी आररो य 
अकभयान 2013 पासून सयु  कर यात आले आहे. 
 ामीण आकण हरी भागातील आररो य यव ेचे बळकटीकरण करणे,  कवकवध आजार तसेच ररोग यांवर 
कनयंत्ण कमळवणे , आररो यकव यक जनजागती करणे व कवकवध यरोजनांचया मा यमातून णांना अ ्वसहा य देणे ही 
या अकभयानाची प्रमयुख उ े आहेत. 
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.		 क	जनुक ्	उतपररव्त्शनामुळे	होणारे	रोग		( कजनुक ्	णवकृ्ती)
 एखाद्ा सामानय कनद  जनयुकाम ये उतपररवत्वन हरोऊन तयाचे पांतर सदरो  जनयुकात हरो याने  जे कवकार 
उ वतात तयांना एकजनयुक य कवकती महणतात. या प्रकारचे सयुमारे 4000 न अकधक मानवी कवकार माहीत ालेले 
आहेत. सदरो  जनयुकांमयुळे रीरात जनयुकांमा त हरोणारी  उतपाकदते तयार हरोत नाहीत ककंवा अतयलप प्रमाणात तयार हरोतात. 
या प्रकारचे चयापचयाचे जनमजात कवकार करोव ा वयात जीवघेणे ठ  कतात. अ ा प्रकारचया ररोगांची उदाहरणे 
हकचनसनस ररोग, टेस स ररोग,गले टरोसेमीया, ेकनल ककटरोनमेह, कसकलसेल कनकमया, दात्पे ी पांडूररोग  कस टीक 

ाय कसस पयुटी तंतयुभवन , वण्वकहीनता, हीमरो ेकलया, रातांधळेपणा, इतयादी आहेत.

1.	वण्शकहीन्ता	(A )	वण्वकहीनता हा एक 
जनयुक य कवकार आहे. या कवकाराम ये रीर मेलकनन 
हे वण्वक रंग य  तयार क  कत नाही. डरोळे, 
तवचा आकण केस यांना मेलकनन या तपककरी रंगाचया 
वण्वकामयुळे रंग येत असतरो. वण्वकहीन य ीची 
तवचा कन तेज आकण केस पांढरे असतात. डरोळे 
सामानयपणे गयुलाबी असतात कारण पररताररका 
आकण पटल यांम ये वण्वक नसत.े

1 .11	वण्शकहीन्ता	 ाणध्त	मुलाचे	डोळे		व	कस

.	दा पेरी	पायांडरोग	(णसकलसेल	 णनणमआ)	
 प्रक ने, डी.एन.ए, इतयाद सार या रेणूचया रचनेतील करोणतयाही अगदी रोडया बदलांचा पररणाम ररोग ककंवा कवकार 
हरो याम ये हरोतरो. कहमरो लरोबीन रेणूचया रचनेतील सहावे अकमनरो आमल महणजे लयुटाकमक आमल हरोय. याची जागा वलीन 
या आमलाने घेतलयास कहमरो लरोबीनचया रेणूंची रचना आकार बदलतरो. तयामयुळे लरोकहत र ककणकांचा कववतताकती 
असलेला सामानय आकार कव ाचया आकाराचा बनतरो. या तीला दात्पे ी पांडूररोग असे महणतात.  या कवकाराने  
बाकधत य ीम ये कहमरो लरोबीनची सजन वा न ने याची काय्वक्मता कमी हरोते. 
 या तीत अनेकदा लरोकहत र ककणकांची गयुठळी तयार हरोते आकण तया ना  पावतात. पररणामी र वाकहनयांम ये 
अड ळा कनमा्वण हरोतरो आकण अकभसरण सं ा, मद, से, व , इतयाद ना हानी परोहचते. कसकलसेल आजार 
आनयुवंक क आहे. गभ्वधारणेचया वेळी जनयुक य बदलांमयुळे हा आजार हरोतरो. आई आकण वडील दरोघेही कसकलसेल त 
ककंवा वाहक असलयास तयांचया अपतयांना हा आजार हरोऊ कतरो. तयामयुळे समाजातील कसकलसेल वाहक ककंवा 
कसकलसेल त य नी आपापसात कववाह टाळावा. 

णसकलसेल	आजाराने		 ाणध्त	 ् ीचे	प्रकार
1. कसकलसेल वाहक य ी S कररयर 
2. कसकलसेल त कपकडत य ी SS  स रर 
णसकलसेल	रो ्ाची	 ळख	व	ल णे
 हातापायावर सूज येणे, सांधे दखणे, अस  
वेदना हरोणे, सद  व खरोकला सतत हरोणे, अंगात बारीक 
ताप राहणे, लवकर कवा येणे, चेहरा कन तेज कदसणे, 
कहमरो लरोबीनचे प्रमाण कमी हरोणे.

 महारा ात कसकलसेल अ कनकमआचे सयुमारे 2.5 
लाखापेक्ा जा त ण असून सयुमारे 21 कजलहे 
कसकलसेल आजाराने जा त प्रभाकवत आहेत. यात 
कवदभा्वतील 11 कजल ांचा समावे  हरोतरो. 

माही्त	आहे	का	्तु हायांला
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1. हा आजार प्रजरोतपादन या एकाच मा यमातून प्रसाररत हरोतरो. महणून 
ल ापूव  ककंवा ल ानंतर वधू आकण वर  दरोघांनीही तपासणी क न 
घयावी.

2. कसकलसेल वाहक  कपकडत य ीने दस या वाहक  कपकडत 
य ी ी ल  टाळावे.

3. कसकलसेल आजारी य ीने दरररोज एक कलक कसडची गरोळी 
सेवन करावी.

सव्श	जण	र 	्तपासणी	क ्ा	 	
णसकलसेल	आजारावर	णन्यां ण	

णमळवू्ा

1 .1 	णसकलसेल

साधारण	
ाणध्त

णसकलसेल	हा	आजार	पुढील	प्रकारे	हो्तो.
	सयांक्त	णच हे		AA	 	सामा ्	( ),	AS	 	वाहक		( ),	SS	 	णपणड्त	(S )

.क्र पु ष 	 ी णसकलसेल	 पत्	णनणम्श्ती

1 AA AA आई व वडील दरोघेही सामानय असतील तर सव्व अपतये कनररोगी जनमास येतील.
2 AA	णकवा

AS	
AS	णकवा
AA

आई व वडील यांपक  एक सामानय व एक वाहक असलयास 50  अपतये सामानय 
तर 50  अपतये ही वाहक जनमाला येतील.

3 AA	णकवा
SS

SS	णकवा
AA

आई व वडील यांपक  एक सामानय व एक कपकडत असलयास सव्व अपतये वाहक 
हरोतील.

4 AS AS आई व वडील दरोघेही वाहक असलयास 25  सामानय, 25  कपकडत व 50  
वाहक अपतये जनमाला येतील.

5 AS	णकवा
SS

SS	णकवा
AS

आई व वडील यापक  एक वाहक व एक कपकडत असलयास 50  वाहक व 50  
कपडीत अपतये जनमास येतील. 

6 SS SS आई व वडील दरोघेही कपकडत असलयास सव्व अपतये कपकडत जनमास येतील.

णसकलसेल	णनदान	- रा ीय आररो य अकभयान अंतग्वत सव्व कजलहा णालयांत कसकलसेल कनदानासाठी असणारी 
सरोलययुकबकलटी टे टची सयुकवधा आहे. तसेच ामीण व उपकजलहा णालयात यासाठी इले टरो रोरेसीस ही कन चत 
कनदानाची चाचणी कर यात येते.

उपा््ोजना

1 .1 	णसकलसेल	 ाणध्त	मुलाचा	हा्त
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क.	्तयां्तूकणणक ्	णवकृ्ती
 तंतयुककणकेतील डी.एन.ए रेणूतील जनयुकेही उतपररवत्वनाने सदरो  हरोऊ कतात. णू कवककसत हरोताना अंडपे ीकडूनच 
तंतूककणका येत असलयाने या प्रकारे उ वणारे कवकार  मातेकडूनच संततीला कमळतात. लेबेरची आनयुवंक क 
चेताकवकती हे तंतूककणक य कवकतीचे उदाहरण आहे.      

ड.	 जनुक ्	उतपररव्त्शनामुळे	होणाऱ्ा	णवकृ्ती		( क ्	णवकृ्ती)
 काही वेळा एकापेक्ा जा त जनयुकांम ये बदल घडून आलयामयुळे कवकती उ वतात. अ ा ब तेक कवकारांत 
गभा्वव ेतील अभ्वकावर आजूबाजूचया पया्ववणातील घटकांचा पररणाम घडलयामयुळे कवकारांची ती ता वाढते. अनेक 
सामानयपणे आढळणा या कवकती या प्रकारचया आहेत. जसे दभंगलेले ठ, दभंगलेली टाळू, जठराचे संकरोचन, पाठीचया 
क यातील दरो  इतयादी. याखेरीज मधयुमेह, र दाब, दयकवकार, दमा, अकत युलता हे कवकारही ब घटक य आहेत. 
ब घटक य कवकती मडेलचया आनयुवंक कतेचया आककतबंधा ी तंतरोतंत जयुळत नाहीत. पया्ववरण, जीवन ली, आकण 
अनेक जनयुकांतील दरो  यांचया संययु  गयुंतागयुंतीचया पररणामातून तया उ वतात.

 तंबाखूसेवन कवररोधात 
प ना नाकटका बसवून 
सादर करा व तंबाखूकवररोधी 
मरोकहमेत सहभागी हा.

्तयां ाखू	सेवन	व	पेर ची	 णन्यांण ्त	वाढ	(ककरोग)	सहसयां यांध
 ब याच ा य ी तंबाखचूा वापर धू पान कर यासाठी आकण 
चघळ यासाठी करताना कदसतात. करोणतयाही तीतील तबंाखजूनय पदा ्व हे 
ककररोग कनमा्वण करतात. कवडी, कसगारटेचया धू पानामयुळ ेपचनकक्यसे हानी 
परोहरोचत.े तयामयुळे घ ात जळजळ हरोते आकण खरोकला यतेरो. अकतधू पानामयुळे 
वारवंार अ रता कनमा्वण हरोत.े बरोटामं य े कपं कनमा्वण हरोतरो. करोरडया 
खरोकलयामयुळ े रोपते अड ळा कनमा्वण हरोतरो. तसचे आययुमा्वन कमी हरोण,े 
दीघ्वकाकलन कंायकटस, स, त ड, वरयतं्, ासनली, वादकपडं, 
मतू्ा य यांचा ककररोग, परर दररोग यासंारख ेआजार उ वतात.
 धू पानाचे वाईट पररणाम तंबाखूमधील कनकरोटीन  या घटकामयुळे 
हरोतात. कनकरोटीनचा म यवत  आकण पररघीय चेतासं ेवर द पररणाम हरोतरो. 
यामयुळे धमनया टणक हरोतात. महणजेच धमनी काकठ यता येऊन र दाब 
वाढतरो.
 तंबाखूचया धूराम ये पायररकडन, अमरोकनया, अलडीहाइड र ययुर ल, 
काब्वन मरोन साइड, कनकरोटीन, सल रडाय साइड यांसारखी धरोकादायक 
संययुगे असतात. यामयुळे अकनयंकत्त पे ी कवभाजन उ वते. तंबाखूचा धूर 
सू म काब्वनचया कणांनी पयुण्वपणे भरलेला असतरो. यामयुळे सातील 
कनररोगी ऊतीचे पांतर काळपट रंगाचया ऊत चया पयुंजाम ये हरोते. यामयुळे 
ककररोग हरोतरो. तंबाखू व तंबाखूजनय पदा ्व चघळत असताना तयातील रसाचा 
बराचसा भाग रीरात रो ला जातरो. तंबाखूचया अकतसेवनाने ठ, जीभ 
यांचा ककररोग, दरो  व चेताकापरे हरोऊ कतात. महणून ककररोगापासून 

रीर संरकक्त ठेवायचे असेल तर धू पान व तंबाखू तसेच तंबाखूजनय पदा ाचे 
सेवन टाळावे.

हे	नेहमी	ल ा्त	 ेवा.
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1.	 कसा्त	 णदलेल्ा	 प्ा्श्ायांपक 	्ो ्	प्ा्श्	 णनवडन	
वा ्े	पूण्श	करा.

      अानयुवं , लकगक प्रजनन, अलकगक प्रजनन, 
गयुणसूत्े, डी.एन.ए, आर.एन.ए, जनयुक

 अ. अानयुवंक क लक्णे मातयाकपतयांकडून तयांचया 
संततीम ये संक्कमत करतात महणून...........
ना आनयुवंक कतेचे काय्वकारी घटक महणतात.

 आ. पयुन तपादनाचया ......... प्रकक्येने कनमा्वण 
हरोणा या  सजीवांत सू म भेद असतात.

 इ. सजीवांचया पे ीक कात असणारा व 
आनयुवंक क गयुणधम्व वा न नेणारा घटक 
महणजे.......... हरोय.

 ई. गयुणसूत्े मयु यत  ............ नी बनलेली 
असतात.

 उ. पयुन तपादनाचया ............. प्रकक्येने कनमा्वण 
हरोणा या  सजीवांतील भेद जा त असतात.

.		 प ीकरण	णलहा.
 अ. मडेलची एकसंकर संतती करोणतयाही एका 

संकरादवारे प  करा.
 आ. मडेलची संकर संतती करोणतयाही एका 

संकरादवारे प  करा.
 इ. मडेलची एकसंकर व संकर संतती यातील 

रकांचे मयुददे कलहा.
 ई. जनयुक य कवकार असलेलया णाबररोबर    

राह याचे टाळणे यरो य आहे का?
.			पुढील	प्र नायांची	उत्तरे		्तुमच्ा	र दा	्त	णलहा.

 अ. गयुणसूत्े महणजे काय हे सांगून तयाचे प्रकार 
प  करा.

 आ. डी.एन.ए. रेणूची रचना प  करा.
 इ. डी.एन.ए क ंगर कप्रकटंगचा क ा प्रकारे उपयरोग 

हरोऊ केल याबाबत तयुमचे मत य   करा.
 ई आर.एन.ए. ची रचना, काय्व व प्रकार प  

करा.
 उ.  ल ापूव  वधू व वर या दरोघांनी र तपासणी 

करणे का गरजेचे आहे ?

4.	 थोड ्ा्त	माणह्ती	णलहा.
 अ. डाऊनस कसंडरोम  मंगरोकलकता
 आ. एकजनयुक य कवकती
 इ. कसकलसेल अकनकमआ लक्णे व उपाययरोजना
.				 ,	 	व	क	ग ायांचा	पर परायांरी	का्	सयां यांध	आहे

क
लेबेरची 
आनयुवंक क 
चेताकवकती

44+ xx कन तेज तवचा, पांढरे केस

मधयुमेह 45+x पयु  प्रजननक्म नसतात
वण्वकहीनता तंतूककणका 

कवकती
त्या प्रजननक्म नसतात

टन्वर कसंडरोम ब घटक य 
कवकती

ूण कवककसत हरोताना ही 
कवकती कनमा्वण हरोते

ाईन ेलटस्व 
कसंडरोम

एकजनयुक य 
कवकती

र ातील लयुकरोजचया 
पातळीवर पररणाम

.		 सहसयां यांध	णलहा	
	 अ. 44 +   टन्वर कसंडरोम   44 +   .........
 आ. 3 1 एकसंकर  3 3.............
 इ. त्या  टन्वर कसंडरोम पयु   ........
7.		 आनुवयांणरक	 णवकृ्तीच्ा	 माणह्तीच्ा	 आधारे	

्त ा	्त्ार	करा.
                 अानयुवंक क कवकती 

 
उपक्रम	:	 
 अ.  डी.एन.ए रेणूची प्रकतकती बनवून माकहती 

सादर करा.
 आ.  तंबाखूसेवन व ककररोग याबाबत 

करावयाचे प्रबरोधन यावर एक  
  तयार क न तयाचे 

सादरीकरण करा. 
 

²²²

वाध्ा्
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्ती	( )
 अमीबासार या एकपे ीय सजीवांम ये आव यक ती सव्व काय तयाच पे ीतील अंगके पार पाडतात पण ब सं य 
सजीव हे ब पे ीय आहेत. मग तयांचया रीरातील कवकवध काय क ी पार पडतात? रीरातील कवकवध काय पार 
पाड यासाठी रीरातील पे चे गट एकत् येतात. 
 अक्रे g द g वा य g पाठ g पा पयु तक हा क्म ळखीचा वाटतरो? 
 तयाचप्रमाणे सजीवांचया रीरांचे संघटनही एका कवक  क्माने हाेते. यांपक  पे ी व कतची अंगके यांची ळख 
तयुमही आधीच क न घेतलेली आहे. 
 ररीराचे	 णवणर 	का््श	कर ्ासा ी	 क 	आलेल्ा	 कसार ्ा	पेर च्ा	समूहाला	 ्ती	 हण्ता्त.	ब पे ीय 
सजीवांचया रीरात लाखरो पे ी असतात. या पे ची गटागटांत कवभागणी ालेली असून प्रतयेक गट एखादे कवक  
काय्वच करतरो. उदा., आपलया रीरातील नायूंचया आकंचन-क ीलीकरणामयुळे  आपण हालचाली क  कतरो. तर 
वन पत मधील संवहनी ऊती पाणी व अ ाचे वहन रीराचया सव्व भागांपयत करतात. पे ची वक पूण्व रचना व 
तयांचया कामांची कवभागणी ालयाने रीरातील सव्व कामे सव  क्मतेने हरोतात. 

1. सजीवांमधील आव यक अ ी काय करोणतया घटकांमा त पार पाडली जातात?
2. सजीवांचया रीराचे रचनातमक व काया्वतमक लहानात लहान एकक करोणते आहे? 

सरल	 ्ती	(S 	 )		
एकाच प्रकारचया पे नी बनलेलया असतात. 

उदा., प्रा यांतील अकभ तर ऊती,  वन पत तील 
मूल ऊती

ज ील	 ्ती	( x	 )
एकापेक्ा अकधक प्रकारचया पे नी बनलेलया 
असतात. उदा., प्रा यांचे र , वन पत तील 

जलवाकहनया व रसवाकहनया

	 ्त चे	प्रकार

 वन पती व प्राणी यांची रीररचना व काय सारखीच आहेत का?

 वन पती र असलयाने तयांचया ब तेक ऊती या आधार देणा या असतात. काही ऊतीम ये मत पे ी असतात 
व तयांना जा त देखभालीची गरज नसते. वन पत ची वाढ तयांचया रीराचया ठराकवक कठकाणीच हरोते, कज े कवभाजक 
ऊती असतात. प्रा यांना अ , कनवारा व जरोडीदार रोध यासाठी सतत हालचाल ककंवा लांतर करावे लागत असलयाने 
तयांची ऊजची गरज जा त असते आकण तयांचया ब तां  ऊती कजवंत पे पासून तयार ालेलया असतात. प्रा यांची वाढ 
सव्व रीरभर एकसमान हरोते व तयांचयात कवभाजक अकवभाजक ऊती असे भाग नसतात. महणजेच वन पती व प्राणी 
यांम ये वेगवेग ा प्रकारचया ऊती काय्वरत असतात. 

थोडे	आ वा.

णवचार	करा.

1.	ग्तीचे	णन्म

Ø		 ्ती	-	वन प्ती	 ्ती	व	प्राणी	 ्ती	 Ø		 ्ती	सयांवध्शन
Ø		कृषी	प््श न	 	 	 	 Ø		रे्तीपूरक	 ्वसा्

17.	जव्तयां ानाची	 ळख
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प्राणी	 ्ती	(A 	 ) 

आपले दय, र वाकहनया, आतडे हे अवयव आपलयाला का कदसत नाहीत?

 कव ालन कभंगातून तयुमचया तळहाताचया मागचया तवचेचे कनरीक्ण करा. एकमेकांना 
घट ट कचकटून असलेले च करोनी, पंचकरोनी आकार कदसले का?

 रीरातील कवकवध अवयव व इंक यसं ा वेगवेगळे ठेव याचे काय्व करोण करते? 
कसे?

 प्रा यांचया रीरात अनेक अवयव 
एकत् येऊन काय्व करत असतात. से, 
वसननकलका असे अवयव काही कवक  
नायंूचया आकंचन व क ीलीकरणामयुळे 
वसनाचे काय्व पार पाडतात. कवकवध 

प्रकारचया ऊती अवयवांम ये कवकवध 
प्रकारची काय करत असतात. या 
कायानयुसार ऊत चे वेगवेग ा प्रकारांत 
वग करण केले आहे. 
 प्राणी ऊत चे अकभ तर ऊती, संयरोजी 
ऊती, नायू ऊती व चेता ऊती हे प्रमयुख  
चार प्रकार आहेत.  

 रीरातील र सयु ा संयरोजी ऊत चा एक प्रकार आहे. र  रीराचया एका भागाकडून दस या भागाकडे 
प्रवाकहत हरोते व अनेक पदा ाचे वहन करते. उदा. ते सजन व परो क यांचे सव्व पे कडे वहन करते. 
तयाचप्रमाणे रीराचया सव्व भागाम ये कनमा्वण हरोणा या टाकाऊ पदा ाचे व ाकडे उतसज्वनासाठी वहन करते.

17.1	प्राणी	 ्त चे	प्रकार

णभ ्तर	 ्ती	( 	 )
 प्रा यांचया रीरातील संरक्क आवरणांना अकभ तर ऊती  महणतात. या ऊतीचया पे ी एकमेक ना घट ट कचकटलेलया 
व अखंड रांचया व पात आढळतात. रीरात प्रवे  क  पाहणा या करोणतयाही पदा ा्वला आधी अकभ तर ऊत चा 
सामना करावा लागतरो.  अकभ तर ऊतीतील पे ी तयांचया खाली असलेलया इतर ऊत चया पे पासून तंतूमय पटलाने 
वेग ा ालेलया असतात. तवचा, त डाचया आतील तर, र वाकहनयांचे तर, सातील वाययुकरो ाचा तर, इतयादी 
अकभ तर ऊत पासून बनलेले असतात. 

ना्ू	 ्ती

चे्ता	 ्ती णभ ्तर	 ्ती

सयां्ोजी	 ्ती

णवचार	करा	

णनरी ण	करा

माही्त	आहे	का	्तु हायांला

जरा	डोक	चालवा.
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णभ ्तर	 ्त चे	प्रकार
नाव आकृ्ती क े	आढळ्ता्त व प का््श

सरल पट टक  
अकभ तर  
(S 	

	)

त ड, अ नकलका 
र वाकहनया, 

सातील 
वाययुकरो  यांची 
आतील बाजू.

पातळ, बारीक, 
चप ा पे चे 
अध्वपार पटल 
अ तर

ठरावीक पदा ाचे
वहन करणे.

तररत पट टक  
अकभ तर
(S 	

)

तवचेचया 
बा तरात

पे चे एकावर एक 
असे अनेक र

अवयवांची ीज 
ररोखणे, संरक्ण
करणे.

ंक ल अकभ तर
( 	

)

तवचेचे आतील तर पे म ये 
ावकपदा ा्वने 

भरलेलया पयुटीका 
असतात.

घाम, तेल 
ले मल ककंवा 

इतर ाव त्वणे.

तंकभय 
अकभ तर
( 	

)

आतड्ाचा, 
अ मागा्वचा 
आतील तर

खांबासार या उभट 
पे ी. रो णाचे काय्व 
चालणा या कठकाणी 
वरचया भागात या 
पे चया घड्ा 
असतात. 

पाचकरस वणे, 
परो ण यांचे 

रो ण करणे.

ररोमक
( 	

)

वसनमागा्वची 
आतील बाजू

पे ना केसांसारखी 
ररोमके असतात.

ले मल य व 
हवा पयुढे ढकलून  
वसनमाग्व 

मरोकळा करणे.

घनाभ प 
अकभ तर
( 	

)

व नकलका, 
लाळ ं ी

घनाकती पे ी मूत्ातील उपययु  
घटक रो णे, 
लाळ त्वणे

अकभ तर ऊती या सरल ऊती का आहेत?

 र ाचया कायम व पी काचपट टीचे संययु  सू मद चया मदतीने कनरीक्ण करा. 
तयुमहांला काय कदसले? 

 कवकवध प्रकारचया, कवकवध रंगांचया व आकारांचया पे ी ये े एकत् कमसळलेलया आहेत, महणजेच र  हा एक जकटल 
ऊतीचा प्रकार आहे.

णनरी ण	करा

जरा	डोक	चालवा.
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सयां्ोजी	 ्ती	( 	 )	  रीराचे वेगवेगळे भाग एकमेकांना जरोडणा या ऊती महणजे संयरोजी ऊती. या 
ऊत तील पे ची रचना सलसर असून तयांतील मरोक ा जागेत आधारक असते. हे आधारक घन प, जेलीस य ककंवा 
पा यासारखे व प असतात. 

सयां्ोजी	 ्तीचे	प्रकार
प्रकार आकृ्ती क े	आढळ्ता्त व प का्

 र  बंकद त र ाकभसरण 
सं ेत

र वात लाेकहत 
र ककणका, 
वेतर ककणका व 

र कबंकबका तसेच व प 
आधारक 

सजन, 
परो क ये, संप्रेरके 
व उतसकज्वत 
पदा ाचे वहन 
करणे.

लकसका 
m

रीरातील पे चया 
सभरोवताली

र केक कांतून पा रणारा 
व. यात वेत 

र ककणका व व प 
आधारक 

ररोगांचया 
संक्मणापासून 

रीराचे संरक्ण 
करणे.

कवरल ऊती 
 

तवचा व नायूंचया 
दरमयान आकण 
र वाकहनयांचया 
आजूबाजूला

कवकवध प्रकारचया सलसर 
पे ी, जेलीसारखे 
आधारक, लवकचक तंतू.

अांतरक यांना  
आधार देणे.

चरबीययु  
ऊती 

 

तवचेखाली व 
अंतग्वत अवयवांचया 
आजूबाजूला 

मेदकपंडाने भरलेलया पे ी
जेलीसारखा आधारक

उ णताररोधन, ऊजा्व 
पयुरवणे, न ध 
पदा ्व साठवून 
ठेवणे.

का ी
कचा्व 
C

नाक, कान, 
वरयंत्, 
वासनकलका

पे ी व तंतयुमय, लवचीक 
जेलीसारखा आधारक

हाडांचे प भाग 
गयुळगयुळीत करणे.
अवयवांना आकार 
व आधार देणे.

अ ी 
हाडे  

संपूण्व रीरभर 
कवक  रचनेम ये 
सांगाडा

क ल अम ेटपासून 
बनलेला घन प आधारक 
व तयात टी साईटस  
अ पे ी  नावाचया 
तलेलया पे ी

रीराचया सव्व 
अवयवांना आधार 
देणे. हालचाल स 
मदत करणे, 
अवयवांचे संरक्ण 
करणे.

नायूर जू 
 

व अ बंध 
m

सां यांचया कठकाणी नायूर जू - तंतूमय, 
मजबूत व कमी लवकचक 
अ बंध-अकत य 
लवकचक व मजबूत

नायूर जू - 
नायूंना हाडां ी 

जरोडणे.
अ बंध - दरोन 
हाडे जरोडणे.
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ना्ू ्ती	( 	 )

1.	 थूल	 ् पे ा	 ारीक	 ् ना	थयांडी	 णधक	का	वाज्ते 							
.	हाडे	का	दमड्ता	्े्त	नाही्त

 डरोळे बंद करा व हातांनी समरोरील कवकवध व तूंना प ्व क न तया ळखा. वही, 
पयु तक, बाक, कंपासपेटी अ ा अनेक व तू न पाहताही  प ा्वने ळखणे तयुमहाला का 
जमले?

 तयुमचा हात करोपरातून वळवा. दंडाचया वरील व खालील नायूंचे कनरीक्ण करा. हात 
सरळ क न पयुनहा तयाच नायूंचे कनरीक्ण करा. हीच कती पाय गयुडघयातून वाकवून करा. 
प्रतयेक हालचालीचया वेळी ालेले नायूंचे आकंचन व क क लीकरण जाणवले का?

  हे आकंचन क क लीकरण यांचयामयुळे हरोते तया कवक  प्रकारचया  संकरोची प्रक नांपासून नायूतंतू व नायूऊती 
बनतात. नाययुऊती या नायूतंतूंचया लांबट पे पासून बनलेलया असतात. या पे तील संकरोची प्रक नांचया आकंचन व 
क क लीकरणामयुळे नायंूची हालचाल हरोते. 

ना्ू ्तीचे	प्रकार
प 	 क 	 ना्ू

	(S 	 )
प 	 क 	 ना्ू

( 	 	 )
द्	 ना्ू

( 	 		)

पे ी - लांबट, दंडगरोलाकार, 
अ ाखीय व ब क क  पे ी

दरोनही टरोकांना कनमयुळतया, लहान 
अ ाखीय व एकक क  पे ी

दंडगरोलाकार, ाखीय व एकक क  
पे ी

व प	- या नायूंवर गडद व क के 
पट टे असतात. हाडांना जरोडलेले 
असलयाने यांना कंकाल नायू  
महणतात. या नायूंची हालचाल 
आपलया इच ेनयुसार हरोते महणून यांना 
च क	 ना्ू ही महणतात.

व प	- गडद व क ट प े 
नसतात.
हाडांना जाेडलेले नसतात. या नायूंचया 
हालचाल वर आपले कनयंत्ण नसते 
महणून यांना अन च क नायू ही 
महणतात. अ नकलका, 
र वाकहनयांम ये असतात.

व प	- नायूंवर गडद व क के 
पट टे असतात. दय ा नायूंनी 
बनलेले असते. या नायूंचया 
हालचाल वर आपले कनयंत्ण नसते. 
लयब  प तीने आकंचन व 
क क ल हरोत असतात. 

हातपाय हलवणे, धावणे, बरोलणे ा 
हालचाली घडवून आणणारे नायू.

 पाप यांची उघड- ाप, पचनमागा्वतून 
अ ाचा प्रवास, र वाकहनयांचे 
आकंचन-क क लीकरण घडवणारे 
नायू

 दयाचे आकंचन व क क लीकरण 
घडवून आणणे.

वसनसं ेचया वासपटलाचे नायू करोणतया प्रकारचे असतात? 

क न	पहा.

क न	पहा.

थोडे	आ वा.

जरा	डोक	चालवा.

क क
क क क क

प ेप े
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चे्ता ्ती ( 	 )
  गाणे कन गायकाचे नाव ळखणे, वासाव न वयंपाकघरात 
बनणारा पदा ्व ळखणे, अ ी कामेही तयुमही नेहमीच करत असाल  
यासाठी अापलयाला करोण मदत करते?
 प ्व, वनी, वास, रंग या इतर काही उ ीपनांना प्रकतसाद देणे 

रीरातील चेताऊतीमयुळे य हरोते.
 उद दीकपत हरोणे व ते उद दीपन वेगाने रीराचया एका भागाकडून 
दस या भागाकडे नेणे यासाठी चेताऊतीचया पे ी कवक  प्रकारे 
बनलया आहेत. प्रतयेक चेतापे ीचा पे ीकाय  हा मयु य भाग असतरो. 
तयाम ये क क व पे ी य असते. पे ीकायेतून अनेक आखयुड तंतू 
कनघालेले असतात, तयांस वकक्का महणतात. एक तंतू मात् खूप लांब 
असतरो  तयाला अक्तंतू महणतात. एका चेतापे ीची लांबी एक 
मीटरपयत असू कते. अनेक चेतातंतू संयाेजी ऊतीद वारे जरोडले जाऊन 
चे्ता	( ) बनते. मद, मे र जू व रीरभर पसरलेले चेतांचे जाळे 
या कठकाणी चेताऊती आढळतात. चेताऊती व नायूऊती यांचया 
काया्वतमक संयरोगामयुळे ब सं य प्रा यांम ये चेतनेस प्रकतसाद दे याची 
कक्या घडते. 

चे्तापेरी

क क

पेरीका्

वण का

्तयां्तू

लांबी कदवस 1 कदवस 2 कदवस 3 कदवस 4 कदवस 5
वाययुपात् - अ
वाययुपात् - ब

1. करोणतया कांद्ाचया मयुळांची लांबी जा त आहे? का?
2. दस या वाययुपात्ातील ब  मयुळांची वाढ का ांबली असावी?

17. 		चे्ता्तयां्तू	:	चे्ता ्तीचे	 कक

17. 	कायांद्ाच्ा	मुळा्तील	 दल

वन प्ती	 ्ती	( 	 )

1. प्राणी व वन पती यांचया वाढीतील मह वाचा रक करोणता?
2. वन पत ची वाढ रीराचया ठराकवक कठकाणीच का हरोत असावी?

 बअ

 आकतीत दाखवलयाप्रमाणे प्रतयेक वायूपात्ावर 
प्रतयेक  एक कांदा अ ा रीतीने ठेवा क  कांद्ाचा तळाचा 
भाग पा यात बयुडलेला राहील. पकहलया, दस या व कतस या 
कदव ी दरोनही कांद्ांचया मयुळांची लांबी मरोजून न दवून  
ठेवा. च या कदव ी दस या वाययुपात्ातील ब  कांद्ाची 
मयुळे सयुमारे 1 समी कापा.

 पयुढील पाच कदवस दरोनही कांद्ांचया मयुळांची लांबी 
दरररोज मरोजून पयुढीलप्रमाणे त तयात न दी करा.

मुळे

क न	पहा.

थोडे	आ वा.
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17. 	ऱही 	वन प्तीची	 ्ती

णवभाजी	 ्ती	( 	 )
	 वन पत चया ठरावीक भागांतच असणा या कवभाजी ऊत मयुळे तया भागांतच वाढ सयु  असते. ा ऊतीचया पे त 
ठळक क क, दाट जीव य व भरोवती पातळ पे ीकभततीका असून तया दाटीवाटीने रचलेलया असतात. या  पे म ये ब दा 
रर का नसतात. या पे ी अकत य कक्या ील असतात. वन पत ची वाढ करणे हे कवभाजी ऊत चे मह वाचे काय्व आहे. 
कवभाजी ऊती करोणतया भागात आहे यानयुसार कतचे पयुढीलप्रमाणे तीन प्रकार पडतात.

17.4	वन प्त मधील	णवभाजी	 ्त चे	 थान

आकती ान काय्व

प्ररोह	णवभाजी	 ्ती	  मूळ व 
खरोडांचया टरोका ी असतात.

मूळ व खरोडाची लांबी वाढकवणे.

आयां्तरी्	णवभाजी	 ्ती	  पानांचया 
देठाचया व ांद्ांचया तळा ी

ांद्ांची वाढ करणे, पाने व 
लांची कनकम्वती करणे.

पा व्श	णवभाजी	 ्ती	  मूळ व 
खरोडाचया पा व्व भागात

मूळ व खरोडाचा घेर व ंदी 
वाढवणे.

था्ी	 ्ती	( 	 )	

 कवभाजी ऊत चया पे ीकवभाजनाने तयार ालेलया नवीन पे ी पूण्व वाढीनंतर ठरावीक कठकाणी एखादे कवक  काय्व 
क  लागतात आकण  तयावेळी तयांची कवभाजन क्मता संपते. अ ाप्रकारे कायम व पी आकार, आकती व काय्व धारण 
कर याचया प्रकक्येस णवभेदन	( )	महणतात व अ ा कवभेदीत पे पासून ायी ऊती बनतात. ायी 
ऊती या सरल ायी ऊती व जकटल ायी ऊती  अ ा दरोन प्रकारचया असतात.
सरल	 था्ी	 ्ती (S 	 	 )
 या एकाच प्रकारचया पे नी बनतात. तयांचया काया्वनयुसार तयांचे पयुढील प्रकार आहेत.

प भागी्	 ्ती	 ( ) 

क न	पहा.
  ही , लीली ककंवा करोणतेही ताजे मांसल पान घया. ते खेचून व दाबून असे 
कतरकस ाडा क  तयुकड्ाबराेबर तया पानाची पारद ्वक साल कदसू लागेल. कचम ाने ही 
साल वेगळी क न स ाकनन या रंग याचया कवरल ावणात 1 कमकनट ठेवा. काचपट टीवर  
साल अलगद पस न कतचयावर आच ादक काच ठेवा व सू मद चया मदतीने सालीचे 
कनरीक्ण करा.

 वन पतीचा संपूण्व प भाग हा पे चया एकाच राने बनलेला असतरो. या राला 
अकपतवचा महणतात. अकपतवचेतील पे ी सपाट असून तयांचयात आंतरपे ीय परोक ा 
नसलयाने एक सलग र तयार हरोतरो. खरोड व पानांचया अकपतवचेवर ययुटीकल  हा 
मेणचट र असलयाने तयाचया खालील भागातील पाणी राखून ठेवले जाते.
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	सरल	 था्ी	 ्तीचे	प्रकार	( 	 	S 	 	 )
्तीचे	नाव मूल	 ्ती	( ) थूल	 ्ती	( ) ढ	 ्ती	(S )

आकृ्ती

पेर चे	 व प पातळ पे ीकभ ततका, आंतरपे ीय 
परोक ा असलेलया कजवंत पे ी

लांबट पे ी, सेलययुलरोज व 
पे टीन मयुळे करोप यां ी जाड 

ालेलया पे ीकभततीका, 
कजवंत पे ी

दरोनही टरोकांना कनमयुळतया 
तंतयुमय व मत पे ी, 
पे ीकभ ततकेत कल ीन  हा 
पदा ्व

आढळ मूळ, खरोड, पाने, ले, ळे व 
कबया सव्व अवयवांत

पानांचे देठ, खरोड, ांद्ा 
यांचया तळा ी

खरोड, पानांचया क रा, 
कबयांचे कठीण कवच, 
नारळाचे बा  आवरण

का् मरोक ा जागा भरणे, आधार देणे, 
अ  साठवणे

अवयवांना लवचीकता व 
आधार देणे

अवयवांना टणकपणा व 
मजबयुती देणे

उपप्रकार हरर्त	 ्ती - पानांतील मूल ऊती, 
प्रका  सं ले ण करतात.
वा्ू	 ्ती	- जलीय वन पत ना 
खरोडे व पाने यांना तरंग यास मदत 
करतात.

ज ील	 था्ी	 ्तीचे		प्रकार	( 	 	 x	 	 )
्तीचे	नाव	 जलवाणहनी	( ) रसवाणहनी	( )

आकृ्ती

वणर े जाड कभंतीचया मत पे पासून बनलेलया 
आहेत

पे ी य असलेलया कजवंत पे पासून बनलेलया 
आहेत.

पेर चे	प्रकार वाकहकनका, वाकहनया व तंतू - मत पे ी 
जलवाकहनी मूल ऊती- कजवंत पे ी

चाळणनकलका, सहपे ी, रसवाकहनी मूल ऊती- 
कजवंत पे ी, रसवाकहनी तंतू - मत पे ी

का््श एकमेकांना जरोडलेलया न ांसारखी रचना 
असते, पाणी व खकनजांचे वहन खालून 
वरचया कद ेनेच करतात.

एकमेकांना जरोडलेलया न ा, पानांकडून करा व 
अकमनरो आमलांचे वहन वरचया व खालचया कद ेने 
करतात.

जलवाणहनी रसवाणहनी

सयांवहनी
	पूल

वाणहणनका

सहपेरी
चाळण	नणलका

आयां्तरपेरी्	पोकळ्ा

रर का

हरर्तलवक

रर का

पेरीणभ त्तका

रर का साधीग्त्श	जोडी

	णलण न्ु 	जाड	णभ त्तका

पोकळी
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 सजीवांचया रीरातील काही कजवंत पे ी पूण्श म	 ( )	असलयाने ठरावीक वातावरण पयुरवले तर या 
पे पासून न याने पूण्व सजीव तयार हरोऊ कतरो. पे चया या गयुणधमा्वचा तसेच तयातील जनयुक कनधा्वररत जवरासायकनक 
प्रकक्यांचा वापर क न अनेक उततम प्रतीचया व अकधक उतपादन देणा या कपकांचे कवकवध वाण तसेच जनावरांचया  नवीन 
प्रजाती, कवकवध लसी यांची कनकम्वती करता येते हे मनयु याचया लक्ात आले व यातूनच पयुढे जव्तयां ान ाखेचा उदय ाला.

जव्तयां ान	( )
 नसकग्वक गयुणधमा्व यकतरर  नवीन गयुणधम्व धारण करणा या वन पती तसेच प्राणी यांची उतपतती या तंत् ानाचया 
मदतीने ाली आहे. मानवी ायद्ांचया उ े ाने सजीवांम ये ककत्मररतया जनयुक य बदल  व संकर घडवून सयुधारणा 
कर याचया प्रकक्यांना जवतंत् ान असे महणतात. या तंत् ानात जनुक ्	 णभ्ायांण क 	( 	 )  व 
्ती	सयांवध्शन	( 	 ) या दरोनही तंत्ांचा समावे  हरोतरो. तयाचा उपयरोग प्रामयु याने नगदी कपकांचे उतपादन, 

तयांचया प्रजातीम ये सयुधारणा, पया्ववरणीय ताण सहन कर याचया क्मतेत वाढ, लसकनकम्वती, जनमजात ररोगाचे कनदान, 
इंक याचे ररोपण, ककररोग सं रोधन, प्रयरोग ाळेत ककत्म तवचा, कचा्व तयार करणे या क्ेत्ात हरोत आहे. 

्ती	सयांवध्शन	( 	 )

 कचत्ातील बागेसारखी बाग तयुमचया घर ाळेभरोवती लवायची आहे. तयासाठी 
काय कराल? करोणकरोणतया प त नी ही ररोपं लावाल?

 एकाच ाडावर 2-3 
वेगवेग ा रंगांची तयाच 
जातीची ले आलेली तयुमही 
पाकहली असतीलच. हे कसे 
काय य हरोते?
 ेती, बागायतीचया 
संदभा्वत आपण एक 
अतयाधयुकनक तंत् पा या.

 सजीवाचया रीराबाहेर परो क व कनजतयुक मा यमात तयाचया पे ी ककंवा ऊत ची वाढ करणे  या तंत्ाला ऊती 
संवध्वन महणतात. आजकाल ऊती संवध्वन तंत्ाने एका पे ीपासून  ककंवा ऊतीपासून संपूण्व सजीव कवककसत केला जातरो.
 ऊती संवध्वनासाठी आव यक परो के व ऊजा्व पयुरकवणारे एखादे व प, ाययु प ककंवा अगारपासून तयार केलेले 
जेलीसारखे मा यम वापरले जाते. 

17. 		 ्तीसयांवध्शन	:	कळीची	रोपे	व	त्ावर	आधारी्त	रे्ती

. . -

. . 	 	 	 	

 जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची
 खालील संकेत ळांचा वापर क न ऊती संवध्वन व इतर माकहती प्रा  क न वगा्वत सादरीकरण करा.

सायांगा	पा 	
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जव्तयां ानामुळे	रे्ती	 ्व थापना्त	 ालेले	 दल

1. कपकांचया डी.एन.ए.म ये बदल घडवून जनयुक य सयुधाररत वाण 
( 	 	 )	 कनमा्वण  केले जात आहेत. ब दा 
असे वाण कनसगा्वत आढळत नाहीत. महणजेच न या प्रजाती ककत्मररतया 
कनमा्वण केलया जातात. या प्रजात म ये कनरकनराळे उपययु  गयुणधम्व संकररत 
केले जातात.

2. वातावरणीय ताण सहन कर याची क्मता - साततयाने बदलणारे तापमान, 
आेले व सयुके द काळ, बदलते हवामान हे सव्व वातावरणीय ताण काही 
नसकग्वक प्रजाती सहन क  कत नाहीत, पण  सयुधाररत प्रजाती मात् 
यांपक  करोणतयाही प्रकतकल परर तीत वाढतात.

3. उप वी क टक, ररोगजंतू, रासायकनक तणना के यांना प्रकतकार कर याची 
क्मता ा प्रजात म ये असलयाने जंतूना के, क टकना के, तणना के 
अ ा घातक रसायनांचा वापर टाळता येतरो. 

4.  प्रजातीचया कबयाणांमयुळे कपकांचया नासाडीत घट हरोते व परो णमूलयांत 
वाढ हरोते. 

पररच्	रा ायांचा

 ेडररक क मपअन टअड्व 
1 04-1 3  हे क कट  

वन पती ा त्  हरोते. पे ी व 
ऊत ची रीराबाहेर वाढ हरोऊ 

कते हे तयांनी कस  केले.
तयासाठी तयांनी गाजराचया 
मयुळातील पे ी वेग ा काढून 
प्रयरोग ाळेत परो क मा यमात 
वाढवलया व प्रतयेक पे ीम ये 
संपूण्व वन पती कनमा्वण कर याची 
क्मता असते हेही कस  केले.

17.7		 ्ती	सयांवधना्श्तील	णवणवध	प्रणक्र्ा

प्रजनन	 णवभाजन णवधन

ो्त	वन प्ती

ो्त	वन प्तीचा	
कद्ती्

काण ्करण

प्राथणमक	
काण ्करण	

खोड-मूलारयांभ

प्राथणमक	
सयां कार

प्रजनन	 णवप्रजनन	 णवप्रजनन	 ण भाजन णवभाजन णव वभाजन णवभाजन ण धन

ो्तो्त	वनो्त	वनो्त प्त	वन प्त	वन ीप्तीप्त

ो्तो्त	वनो्त	वनो्त प्त	वन प्त	वन ीचा	प्तीचा	प्त
कदकदक्त्ती््ती््त

काणकाणकाणण ््कर्कर् णकरणकर

प्राथणमक	प्राथणमक	प्राथणम
काणकाणकाणण ््कर्कर् णकरणकर

खोड-मूखोड-मूखोड-मलारयांभखोड-मलारयांभखोड-मूलारयांभूखोड-मूखोड-मलारयांभखोड-मूखोड-म

प्राथणमक	प्राथणमक	प्राथणम
सयां कासयां कासयां रकारका
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उद्ानणवद्ा,	रोपवाण का	व	वनीकरण	 े ा्त	जव्तयां ानाचे	उप्ोजन	
(A 	 	 	 	 ,	 	 	 )
 लहान मरो ा प्रमाणावर बागा बनकवणे, उजाड जकमन वर वक्ाररोपण क न वने तयार करणे, हास हरोणा या जंगलांचे 
पयुन जीवन करणे या सव्व उद्रोगांसाठी ररोपवाकटकेची गरज असते. तयासाठी मरो ा सं येने ररोपे पयुरवावी लागतात. ऊती 
संवध्वन तंत्ाचा वापर क न ररोपे बनकवणे ा उद्रोगांसाठी ायदे ीर ठरते.

 अ ा त हेने सव्वगयुणसंप  कपकांची कबयाणे कनमा्वण हरोत असलयाने जगभरातील 
ेतकरी ह ी मरो ा प्रमाणावर  कपके घेत आहेत, कदवसकदवस तयांचया 

लागवडीचे क्ेत् वाढते आहे. उ 	 उतपादन	 पीक	 जा्ती	 ( 	 	
V ) केळी, मका, भात, बटाटा, सरोयाबीन, टरोमटरो, कापूस, स रचंद, 
वांगी, पपई, गयुलाब, बीट, तंबाखू, ग  इतयादी कपकांचया  प्रजाती उपल ध 
आहेत. यांपक  काहीम ये क डररोधक जनयुकांचे ररोपण केले आहे. उदाहणा ्व, 
मका	   810,  863 
ा ा	  म रोरा 

भा्त	  गरोलडन राईस, 
सो्ा ीन	  कव ट ह गरोलड 
ोम ो	  व ाली 
कापूस	  बी.टी. क टन 

 तयुमचया घराजवळ, ाळेजवळ तयुमची वत ची ररोपवाकटका तयार करा. पररसरात वाढू 
कणारी ल ाडे, ळ ाडे, रोकभवंत ाडे यांची ररोपे तयार करा. ा कतीमधून भकव यात 

काही उद्रोग क  काल का? यावर कवचार करा.

1.  ऊकतसंवध्वनामयुळे उतक  प्रतीची ले, ळे  
येणा या वन पती मरो ा प्रमाणावर तयार 
करता  येतात.

2.  कमी कालावधीत पूण्व वाढ ालेलया वन पती 
कमळतात.

3.  परागीभवनाची मा यमे नसली ककंवा जणा या 
कबया नसलया तरीही वन पत चे उतपादन मरो ा 
प्रमाणावर हरोऊ कते. उदा. ककड, घटपण  
अ ा वन पत चया कबया जत नाहीत, पण 
ऊती संवध्वनाने मात् तयांची कनकम्वती सहज य 
हरोते.

4. बायरोरर टरम ये पे ी वाढवून तयांना 
अकधक परो क मा यम व इतर ररोगकारक 
सू मजीवांपासून संरक्ण अकत य कमी खचा्वत 
देता यतेे. खूप मरो ा प्रमाणावर ररोपांची कनकम्वती 
करताना बायरोरर टर ायदे ीर ठरतरो.

क न	पहा.

 पररसरातील करोणकरोणतया 
कपकांसाठी जनयुक य सयुधाररत 
प्रजाती वापरलया जातात याची 
माकहती गरोळा क न न दी करा.

 कपकांचे मानवावर वा 
पया्ववरणावर काही  प्रकतकल 
पररणाम हरोतात का? याचाही 

रोध घया.

माणह्ती	णमळवा.	मा

 अ ा त हेने ऊती संवध्वनाचया मा यमातून हररतक्ांती  सा य हरोते आहे व भारतासार या प्रचंड लरोकसं येचया 
दे ाला पयुरेसे अ धानय उतपाकदत कर याचा प्रयतन य वी हरोत आहे.

17. 	 ा्ोरर र	व	त्ा	आधारे	रोपायांची	णनणम्श्ती

3

1 2
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5.  अतयलप साकहतय व रोतांचा वापर क न कमी वेळात मरो ा सं येने ररोपांची कनकम्वती हरोते.
6.  ऊती संवध्वन, जनयुक य सयुधाररत प त नी कनकम्वत वन पती ब दा ररोगमयु  असतात. कवभाजी ऊत चया संवध्वनाने 

कमळालेली ररोपे कव ाणू-मयु  असतात. 
7.  पारंपररक प तीने दरोन  अकधक जात चा संकर घडवून तयार केलेलया ूणाची काही कारणांनी पूण्व वाढ हरोत नाही, 

पण ऊती संवध्वनाने तयाची कन चत वाढ हरोते.
8.  दकम्वळ व नाम े  हरोत चाललेलया वन पती ऊती संवध्वनाने सयुरकक्तपणे वाढवून तयांचे अ ततव कायम राखता येते. 

तसेच अ ा वन पत चे भाग व कबया ऊती संवध्वनाने सयुरकक्त ठेवून तया प्रजात चे रक्ण करता येते.
 हे हरोते वन पत  संदभा्वतील ऊतीसंवध्वन व जवतंत् ानाचे उपयरोग. पयुढील इयततेत आपण प्राणी तसेच वद्क ा त्ात 

यांचा हरोणारा उपयरोग अ यासणार आहरोत.  

1.  ररोपवाकटका उद्रोगातून आणखी करोणकरोणते उद्रोग कवककसत हरोऊ कतात?
2. गद  व धकाधक चया जीवनाला कंटाळलेली माणसे सयुट टीम ये कवरंगयुळा कमळकव यासाठी करोणकरोणतया कठकाणी 

भेटी देणे पसंत करतात?
 वरील दरोनही प्र नांचा एकमेकां ी काय संबंध आहे? 

कृषी	प््श न	(A 	 )

 पयुरे ा जकमनीची उपल धता 
असलयास कृषी	प््श न	क 	हा न याने 
उदयास आलेला ान उद्रोग आहे. ऊती 
संवध्वनाने ल ाडे, ळ ाडे, रोभेची 

ाडे, भा या, धी वन पती, यांची 
मरो ा प्रमाणावर ररोपकनकम्वती केली जाते. 
तयाचपक  काही प्रकारची ाडे पूण्वपणे 
वाढवून वयंपूण्व क ीपय्वटन क  तयार 
करता येते. 

l आंबा, कचक, पे , नारळ, सीता ळ व इतर काही प्रादेक क ळ ाडे
l सावली देणारे व नयनरमय दे ी-कवदे ी वक्
l रोभेची ाडे व ल ाडे
l लपाखरांची बाग  - यांचया लांवर लपाखरे येतात अ ा युडपांची रोटी ी बाग
l धी वन पत ची बाग
l रासायकनक खते  क डना के यांचा वापर न करता वाढवलेलया सक य  भा या, ळे.
 अ ी आक ्वणे असलेलया कठकाणी पय्वटक क ीपय्वटनासाठी मरो ा सं येने येतात. या कठकाणी ररोपे, भा या, ळे 
यांची कवक्  अकधक ायदा देऊ कते.

. .

. .
 जोड	माणह्ती	सयांप्रेषण	्तयां ानाची

   	17.9	 कृषीप््श न	क ा्तील	काही	 ळ ाडे

जरा	डोक	चालवा.
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रे्तीपूरक	 ्वसा्	

.	परुसयांवध्शन	(A 	 )
 तयुमचया जवळचया आधयुकनक गरो ास भेट द्ा व पयुढील 
न दी करा. 

 गरो ातील जनावरांची गाई-मह ची  सं या व तयांचया 
कवकवध जाती, एकण द ध उतपादन,      गरो ातील वच ता, 
जनावरांचया आररो याची काळजी घे यासाठी यरोजलेले उपाय.  
 आपलया दे ात दध उतपादन व ेतीचया कामात कमक 
महणून मदत हरो यासाठी प युपालन केले जाते. जसे दध देणा या 
गाई, मह ी तसेच ी अरोढणारे बल, रेडे इतयादी.  
 साकहवाल, कसंधी, गीर  तसेच लाल कंधारी, देवणी, 
ख ारी  व डांगी या दे ी गाई व जस , ाऊन वस, हरोल टेन 
या कवदे ी गा चा वापर दध उतपादनासाठी करतात. दधाचे 
उ  व वच  उतपादन कमळावे महणून प युधनाची काळजी घेणे 
आव यक आहे. 

1.  गयुरांना सव्व अ घटकांचा समावे  असलेला च रस आहार 
द्ावा. तयांना जाडेभरडे क डाययु  अ , चारा व पयुरेसे 
पाणी द्ावे.

2.  गयुरांचा गरोठा वच , करोरडा व हवे ीर असावा, गरो ाला 
त असावे.

3.  गयुरांना कनयकमतपणे ररोगप्रकतबंधक लस टरोचली जावी.

1. वेतक्ांती  महणजे काय? कतचे जनक करोण? या 
क्ांतीमयुळे करोणते ायदे ाले?

2.  प युसंवध्वनाब ल अकधक माकहती कमळवा.

3.  दे ी तसेच कवदे ी गा पासून दरररोज सरासरी ककती 
द धरोतपादन हरोते याची I  व न माकहती 
कमळवा.

माणह्ती	णमळवा.	मा

णनरी ण	करा	व	चचा्श	करा.

		17.10		परुधन
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आ.	क पालन	( 	 )

 अंडी व मांस देणा या क बड्ांचे परो ण व पदास केली जाते तयास क टपालन महणतात. 
 असील सार या भारतीय व लेगह न्व सार या परदे ी जात चया संकरातून न या जाती कवककसत कर यामागे पयुढील 
उ े  आहेत. चांगलया गयुणवततेची कप े मरो ा सं येत कमळावी, जा त तापमान सहन कर याची क्मता, ेतीतील 
उप-उतपादनांचा अ ासाठी वापर हावा, इतयादी. 
 अंडी व मांस दरोनह साठी पाळ यात येणा या क बड्ांचया जाती हरोड आयलंड रेड, नयू हमप ायर, ायमाऊ  
र क, लक र क ा आहेत.

ले्स्श ्लस्श
अंडी देणा या क बड्ा मांस देणा या क बड्ा

लेगह न्व, कमन का्व, अकरोना, लेहमन ा, लाग, करोकचन, अकसल

. रेरीम	उद्ोग	(S )	
 रे ीम उतपादनासाठी रे ीम ककडे पतंग  पाळले 
जातात.	 स	 मोरी  जातीचया रे ीम ककड्ांचा 
यासाठी सवा्वकधक वापर हरोतरो. रे ीम ककड्ाचया 
जीवनचक्ात अंडी  - अळी - करो  - पतंग ा 
चार अव ा असतात. मादीने घातलेली हजाराे अंडी 
ककत्मररतया उबवून उबवणीचा काळ कमी केला जातरो. 
अंड्ांतून बाहेर पडणा या अ ा तयुतीचया ाडांवर 
सरोडलया जातात. तयुतीची पाने खाऊन अ ांचे परो ण 
हरोते. 3-4 आठवडे पाने खाललयानंतर अ ा तयुतीचया 

ांदीवर जातात. तयांचया लाळ ं ीतून कनघणा या 
ावापासून रे मी तंतू बनतरो. हा तंतू वत भरोवती गयुंडाळून 

अळी रे ीमकरो  तयार करते . हा करो  दंडगरोलाकार ककंवा 
गरोलाकार असतरो.

 करो ाचे पतंगात पांतर हरो याचया दहा कदवसांपूव च 
सव्व करो  उकळतया पा यात टाकले जातात.  उकळतया 
पा यामयुळे करो ातील अळी  मरते व रे ीमतंतू सल हरोतात. 
ते सरोडवून तयांचयावर प्रकक्या क न रे ीम धागा कमळवला 
जातरो. रे ीम धा यांपासून कनरकनराळी व त्े बनवतात.

यांडी प्तयांग

ळी कोष

		17.11		रेरीम	णक ाचे	जीवनचक्र
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 रे ीम ककड्ांचया करो ातील जीवाची वाढ पूण्व हरो याआधीच करो  उकळतया 
पा यात का टाकतात?

1.	 खालील	प्रत्ेक	णवधान	चूक	आहे.	्ा	णवधानायां्तील	
क	णकवा	दोन	र द	 दलून	्ती	 रो र	क न	पु हा	
णलहा.

 अ. वसनमागा्वम ये सरल पट टक  अकभ तर ऊती 
असते.

 आ. व ांम ये ं ीमय अकभ तर ऊती असते.
 इ.  हररतऊती वन पत ना तरंग यास मदत करते.
 ई. पट टक  नायूंना अन च क नायू असेही 

महणतात.
 ए.  ढ ऊतीम ये हररत य असते.
.	 ग ा्त	 न	 सणारा	 र द	 ळखून	 त्ाचे	 कारण	
णलहा.

 अ. जलवाकहनी, रसवाकहनी, ढऊती, कवभाजी 
ऊती.

 आ. अकभ तर, नायूतंतू, चेतातंतू, अकपतवचा
 इ.  का ी, अ ी, नायूर जू, दय नायू.
.	 खालील	 ्त ची	नावे	णलहा.

 अ.  त डाचया आतील तरातील ऊती.
 आ.  नायू व अ ी यांना जरोडणारी ऊती.
 इ.  वन पत ची ऊंची वाढवणारी ऊती.
 ई.  खरोडाचा घेर वाढकवणारी ऊती.
4.	 रक	णलहा.	
	 वन पत मधील सरल ऊती व जटील ऊती.
.	 ीपा	णलहा.

 अ.  कवभाजी ऊती.
 आ. जलवाकहनी.
 इ.  पट टक  नायू.
 ई.  ेतीपूरक यवसाय.
 उ. जनयुक य अकभयांकत्क .
 ऊ. रे ीम उद्रोग.

.	 जव्तयां ान	 हणजे	 का्	 ्ते	 प 	 क न	
जव्तयां ानाचा	 रे्ती	 ्व थापनावर	 ालेला	
पररणाम	सोदाहरण	 प 	करा	.

7.	 जव्तयां ानामध्े	कोणत्ा	दोन	मु ्	्तयां ायांचा	वापर	
कर्ता्त 	का	 	 

.	 कृषी	 प््श न 	 ्ा	 णवष्ावर	 वगा्श्त	 चचा्श	 क न	
्तुमच्ा	 गावारेजारी	 सणाऱ्ा	 कृषी	 प््श न	
थळाणवष्ी	 प्रकलप	 णलहा.	 ्तो	 वगा्श्त	 ग ामध्े	
सादर	करा.

9.	 ्ती	 हणजे	 का्	 हे	 सायांगून	 ्ती	 सयांवध्शन	 ही	
सयांकलपना	 प 	करा.

10.	 मढी	 हे	 परुधन	 आहे.	 ्ा	 वा ्ाच्ा	 समथ्शनाथ्श	
प ीकरण	णलहा.

उपक्रम		:
 1. लपाखरांचया कवकवधतेकव यी अकधक माकहती 

कमळवून तयुमचया ाळेत लपाख  उद्ान 
तयार करायचे असेल तर काय करावे लागेल 
याची कव तत माकहती कमळवा.

 2. मधयुमकक्का पालन क ास भेट देऊन  माकहती 
कमळवा.

²²²

जरा	डोक	चालवा.

वाध्ा्
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थोडे	आ वा.

 ार प्राचीन काळापासून मानवाने सूय्व आकण रात्ीचया आका ातील चं , तारकांकडे कतूहलाने पाहायला सयु वात 
केली. सा या डरो ांनी केलेली कनरीक्णे आकण अ ाट कलपना ी यांचया साहा याने तयाने डरो ांनी कदसणारे आका  
समजून घे याचा प्रयतन केला. आका ातील ता यांची, नक्त्ांची ती काळानयुसार बदलते आकण या तीचा आकण 

तयुचक्ाचा काहीतरी संबंध आहे हे मानवाचया लक्ात आले. ेतीसाठी तयुचक्ाची माकहती आव यक असलयाने हे 
आका द ्वन तयाला उपयरोगी पडू लागले. नक्त्ांची ती दया्ववद नासयु ा कद ाद ्वक महणून उपयरोगी पडू लागली. 
आका  कनरीक्णातून कनमा्वण ालेलया असं य प्र नांची उततरे रोध यासाठी मानवाची धडपड सयु  ाली. परंतयु 
आका ातील ह अ वा तारे अकधक जवळून पाह यासाठी तयास करोणतेही उपकरण उपल ध न हते. 

 गकलली चया दकब्वणीनंतर गेलया 400 
व ा्वत दब ण तंत् ानात आकण एकंदरच 
अवका  ा त् आकण तंत् ानात मानवाने 
घेतलेलया प्रचंड ेपेमयुळे आज या कव वाचे 
अतयंत कव मयकारी कचत् आपलयापयुढे उभे 
आहे. सं रोधनासाठीच न हे तर आपलया 
दनंकदन जीवनातील अनेक सरोई-सयुकवधांसाठी 
अवका  ा त् व तंत् ान आज आपलया 
उपयरोगी पडत आहे.अवका  कनररक्णासाठी 
दकब्वणीचा उपयरोग केला जातरो. परंतू एकाच 
दकब्वणीचया साहा याने अवका ाचे संपूण्व 
कनररक्ण करता येईल का? अवका  
कनरीक्णासाठी वेगवेग ा दकब्वणी का 
वापरा या  लागतात? अवका ातही दकब्वणी 
उभारलया जातात का? अ ा अनेक 
गरो पाठीमागील कव ान आपण या पाठात 
अ यासणार आहरोत.

 च मा तयार करणा या हानस कलप  या सं रोधकाने 1608 
म ये दरोन कभंगे एकमेकांसमरोर ध न पाकहलयास दरची व तू जवळ 
कदसते याचा रोध लावला व पकहली दकब्वण तयार केली. तयानंतर 
160  म ये गकलकल ने दकब्वण तयार क न कतचा उपयरोग 
अवका ाचया अ यासासाठी केला. डरोळयांनी कदसतात तयापेक्ा 
अकधक तारे या अवका ात आहेत हे तयाचया लक्ात आले. 
दकब्वणीचया मदतीने तयाने गयु चे 4 उप ह, सूया्ववरील डाग इतयाद चे 

रोध लावले.

प्रकाराची	णवणवध	 पे	 
 प्रका  महणजे कवदययुत चयुंबक य प्रारणे असून ्तरयांगलायां ी	( )	हा प्रका ाचा एक गयुणधम्व आहे. या 
प्रका ाची तरंगलांबी जवळपास 400 m ते 800 m  म ये आहे, तरोच प्रका  आपला डरोळा पा  कतरो. तयालाच 
आपण य प्रका तरंग महणतरो. परंतयु या तरंगलांबी यकतरर  तरंगलांबी असलेला प्रका ही आहे जरो आपण पा  कत 
नाही. कारण आपले डरोळे तया ककरणांसाठी संवेदन ील नाहीत. यासाठी पयुढील त ा अ यासा.

पररच्	रा ायांचा

1. आका  व अवका  यांम ये काय रक आहे?
2. अवका  कनरीक्ण महणजे काय? तयाचे काय मह व आहे?

Ø		प्रकाराची	 पे		 			Ø		दण ्शणी	व	दण ्शणीचे	प्रकार	

Ø		 वकारा्तील	दण ्शणी			Ø		भार्ती्	 यां्तरर 	 नुसयांधान	क 	( ो)	

1 .	 वकार	णनरी ण	:	दण ्शणी
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1 m ननरोमीटर =10-9 m आकण 1 m कपकरोमीटर = 10-12  m  
 यापक   य  प्रका ककरणे पाह याची क्मता आपलया डरो ांम ये आहे. तयामयुळे अवका ातून येणारा 

य  प्रका  पाह यासाठी आपण य-प्रका  दकब्वणी  महणजेच साधे कभंग ककंवा आर ापासून बनकवलेली दकब्वण 
वापरतरो. परंतयु अनेक खगरोलीय व तूंपासून य प्रका ा यकतरर  इतर प्रकारचा प्रका ही  कनघतरो. रेडी -लहरी,  
क्-ककरण, गमा ककरण इतयादी प्रकारचे प्रका ककरण हण कर यासाठी आकण तयांचया रोतांचा अ यास कर यासाठी 
आपलयाला वेगवेग ा दकब्वण ची गरज भासते.

प	 ्तरयांगलायां ी
रेडी  लहरी   
सू मलहरी c   
अधरोर लहरी I   

य प्रका ककरणे V    
अकतनील ककरणे   
क्-ककरणे -  
गमा ककरणे mm  

सयुमारे 20 cm न जा त
0.3 mm  20 cm
800 m  0.3 mm
400 m  800 m
300 m  400 m
3 m  300 m
3 m पेक्ा कमी

दण ्शणी	( )

								1 .1	णभयांगाची	रचना	क न	 नवलेली	द ण

्	प्रकार	दण ्शणी	( 	 ) 
 अकधकतर  य प्रका   दकब्वणीम ये दरोन  
ककंवा अकधक कभंगाचा वापर केलेला असतरो. 
आकती 18.1  पहा. खगरोलीय व तूंपासून येणारा 
जा तीत जा त प्रका   एकवटला जावा महणून 
पदा य कभंग मरोठया आकाराचे असते या 
एकवटलेलया प्रका ापासून खगरोलीय व तूची 
कव ाल प्रकतमा तयार करणारे कभंग,  महणजेच नेकत्का 
कभंग लहान आकाराचे असते. प्रका ककरणे 
वातावरणातून कभंगात  ककंवा  कभंगातून वातावरणात 
जाताना आपला माग्व बदलतात. महणजेच तयांचे 
वक् भवन हरोते. महणून या दकब्वण ना वक्र भवक	
दण ्शण		(R 	 )	महणतात.

  कभंगाचया साहा याने व तूंचया प्रकतमांची कनकम्वती क ी हरोते याचा अ यास आपण पयुढील व  करणार आहरोत.  
सामानय आका  कनरीक्णासाठी या प्रकारची य प्रका  दकब्वण उपययु  ठरत असली तरी यात काही अडचणीसयु ा 
आहेत. 
1. रोताकडून येणारा जा तीत जा त प्रका  एकत् क न रोताची तेज वी प्रकतमा कमळवायची असेल तर पदा य कभंगाचा  
    यास जा तीत जा त मरोठा असणे आव यक असते. परंतयु अ ी मरोठी कभंगे बनवणे अवघड तर असतेच क वाय तयांचे
     वजनही खूप वाढते व तयांचा आकार बदलतरो. 
2. दकब्वणीची दरोन कभंगे दरोन कव  टरोकाला असलयाने कभंगाचा आकार वाढतरो त ी दकब्वणीची लांबीही वाढते.  
3. कभंगां ारे  तयार ालेलया प्रकतमाम ये रंगांचया त्युटी असतात. 

पदाणथ्शक	णभयांग
नेण काप्रकार ो्त
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  य प्रका  दकब्वणीम ये येणा या अडचणी दर कर यासाठी अंतव्वक् आर ापासून दकब्वणी बनव यात येतात. याम ये 
प्रका ाचे अंतव्वक् आर ा ारे पराव्त्शन	(R ) हरोत असलयाने या दकब्वण ना पराव्त्शक-दण ्शणी 	(R 	

) महणतात. याम ये, व तूची तेज वी प्रकतमा कमळव यासाठी मरोठे आरसे अतयाव यक असतात. परंतयु मरोठे 
आरसे बनवणे तयुलनेने सरोपे आहे. क वाय अनेक तयुकडे जरोडूनही मरोठे आरसे बनवता येतात. तयांचे वजनही तेव ाच 
आकाराचया कभंगांपेक्ा कमी असते. आर ां ारे तयार ालेलया प्रकतमेत रंगाची त्युटी नसते. सा या डरो ांनी कधीच पा  

कणार नाही असे अकतदर असलेले ्तारे	(S ) आकण दीण ्शका	( x ) आपण अ ा प्रचंड दकब्वणीतूनच पा  
कतरो.

 अंतव्वक् आर ांवर आधाररत दकब्वण म ये 
नयूटन प तीची व कसे ेन प तीची दकब्वण 
प्रचकलत आहे. आकती 18.2 म ये दाखवलयाप्रमाणे  
नयूटन प तीत अवका ातून येणारे प्रका ककरण 
अंतव्वक् आर ाव न परावत त हरोतात. हे परावकत्वत 
ककरण आर ाचया नाभीपा ी एकत् ये याआधी एक 
सपाट आरसा तयांचा माग्व बदलतरो. तयामयुळे हे 
ककरण दकब्वणीचया दंडगरोलाचया लंब कद ेला एका 
कबंदत एकत् येतात. ते े असलेलया नेकत्का  
नावाचया कवक  कभंगा ारे आपण व तूची वकध्वत 
प्रकतमा पा  कतरो. 
  आकती 18.3 म ये दाखवलयाप्रमाणे कसे ेन 
प तीतही अंतव्वक् आरसाच वापरलेला असतरो. 
मात् इ े अंतव्वक् आर ाव न परावकत्वत ालेले 
ककरण एका बकहव्वक् आर ा ारे पयुनहा अंतव्वक् 
आर ाकडेच परावकत्वत हरोतात व अंतव्वक् आर ाला 
तयाचया क ापा ी असलेलया  क ा ारे पलीकडे 
जाऊन नेकत्केवर पडतात. नेत्ीकेचया साहा याने 
आपण रोताची वकध्वत प्रकतमा पा  कतरो. 

1 . 	 ्ू न	पद्ध्तीची	दण ्शण

	 भार्ता्त	दोन	मी र	 ्ास	आरसा	 सलेल्ा	काही	
दण ्शणी	 नेक	 वषाांपासून	 का््शर्त	 आहे्त.	 भार्ता्तील	
सवाां्त	मो ी	 . 	मी र	 ्ासाची	दण ्शण	आ््शभ 	प्रे ण	
णव ान	रोध	सयां थान,	नणन्ताल	 ा	सयां थे्त	 थ्त	आहे.
ही	आणर्ा्तील	 ्	 	 प्रकाराची	 सवाां्त	 मो ी	 दण ्शण	
आहे.

												1 . 	कसे ेन	पद्ध्तीची	दण ्शण

यां्तव्शक्र	आरसा
नेण का

नेण का

यां्तव्शक्र	आरसा

सपा 	आरसा

प्रकार ो्त

प्रकार ो्त

प्रकार ो्त

णहव्शक्र	आरसा

प्रकार ो्त
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रेणड 	दण ्शण	(R 	 )
 अनेक खगरोलीय व तूंपासून य प्रका ाक वाय रेकड   लहरी सयु ा कनघतात. या लहरी आपण सा या डरो ांनी 
पा  कत नाही. महणून या लहरी हण कर यासाठी कवक  दकब्वण चा वापर हरोतरो. तयांना रेडी 	दण ्शण	(R 	 -

) महणतात.  रेकड  दकब्वण एका कवक  आकाराचया ( 	आकार)	कड  पासून अ वा अ ा अनेक 
कड चया संचापासून बनलेली असते. य-प्रका  दकब्वणी प्रमाणेच या कड चया वक्प भागाव न रेडी  लहरी परावकत्वत 
हरोतात आकण तया कड चया नाभीक ापा ी एककत्त केलया जातात. ते े या लहरी हण क  कणारे एक यंत् (R -
) बसवलेले असते. यंत्ाने हण केलेली माकहती संगणकाला कदली जाते. संगणक या माकहतीचे कव ले ण क न या 

रेकड  लहर चया रोताचया व पाचे कचत् तयार करतरो. आपलया घरावरील डी  अटेना याचप्रकारे काय्व करतरो.

1 .4	( )	रेणड 	दण ्शणीची	रचना	( )	रेणड 	दण ्शणीचे	 ा्ाणच

 पयु याजवळ नारायणगाव इ े 	 -
	 R 	 	 ( R ) या 

नावाची महाकाय रेडी  दकब्वण उभार यात आलेली 
आहे. ह ता यांपासून येणा या, मीटरम ये तरंगलांबी 
असणा या रेकड  तरंगांचा वापर क न खगरोलीय 
व तयुंचा अ यास कर यासाठी ही दब ण उभार यात 
आली आहे. ही दकब्वण महणजे 30 पराबरोला 
आकाराचया दकब्वण चा समूह आहे. यातील प्रतयेक 
दकब्वणीचा यास 45 मीटर आहे. या दकब्वणीला 
महाकाय दकब्वण महटले जाते. याचे कारण महणजे 
यातील 30 दकब्वण ची रचना 25 m पसरलेलया 
क्ेत्ात केली आहे. ही रचना महणजे जणू काही 25 
m यास असलेली एक दकबणच हरोय. महणजेच 25 
m यास असलेलया दकब्वणी ारे जी माकहती 

कमळाली असती ती माकहती या 30 दकब्वण चया 
समूहा ारे कमळते  GMRT ही भारतीय व ाकनक व 
तंत् ांनी कमीत कमी खचा्वत कनमा्वण केलेली जागकतक 
दजा्वची सं रोधन सयुकवधा आहे. या दकब्वणी ारे 
सूय्वमाला, स रवारे, पंदक, महा रोटक व 
ता यादरमयान असलेलया हायडरोजन ढगांचा अ यास 
केला जातरो. ा दकब्वण चा उपयरोग कर यासाठी 
जगभरातून ा त्  भारतात येतात.

( )

वकारा्तील	दण ्शणी	( 	 	S 	)
 अवका ातून कवकवध खगरोलीय व तूंकडून येणारा य-प्रका  व रेकड  लहरी प वीचया वातावरणातून भूप ापयत 
परोहरोचू कतात. तयामयुळे य-प्रका  व रेकड  दकब्वणी या भूप ावर उभार यात येतात. परंतयु अ ा भूप ावरील 
दकब्वण ारे चांगलया प्रतीची कनरीक्णे कर याम ये काही अडचणी आहेत.

( )

सयांगणक

	ण ा्र

डीर

रेणड 	लहरी

ाहक
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 1 0 साली अमेररकेचया नासा . .S. .  सं ेने 
हबल या यप्रका  दकब्वणीचे अवका ात प्रक्ेपण केले. 
ही दकब्वण 4 इंच यासाची असून भूप ापासून 56  
ककलरोमीटर अंतराव न प वीभरोवती प्रदकक्णा घालते 
आहे. अजूनही ही दकब्वण काय्वक्म असून, या दकब्वणीचया 
सहा याने केलेलया कनरीक्णामयुळे अनेक मह वाचे रोध 
लागले आहेत.

क्-ककरण हण क न तयांचया रोतांचा अ यास 
कर यासाठी 1  साली अमेररकेचया नासा सं ेने 
चं ा क्-ककरण दकब्वण अवका ात सरोडली. क्-ककरण 
परावकत्वत क  कतील अ ा कवक  आर ांचा 
उपयरोग या दकब्वणीत केला गेला. या चं ा दकब्वणीने तारे 
व दीकघ्वका यांचयाकव यी खूप उपययु  माकहती कमळवून 
कदली आहे. चं ा हे नाव प्रकस  भारतीय व ाकनक 
चं ेखर सयु म यम  यांचया सनमाना ्व कदले आह.े

 अवका ातून य प्रका  वातावरणातून प्रवास क न प वीतलावर परोहरोचतरो. या प्रवासादरमयान या प्रका ाचे 
वातावरणात रो ण हरोते व आपलयापयत परोहरोचणा या प्रका ाची ती ता कमी हरोते. दसरी अडचण अ ी क  वातावरणातील 
तापमान व दाब यांचयातील बदलांमयुळे वातावरणात खळबळ हरोत असेल तर तयातून यणेारे यप्रका  ककरण र राहात 
नाहीत. एवढेच नाही, तर कदवसा सूय्वप्रका  असलयाने आका -कनरीक्ण य हरोत नाही. ढगाळलेले वातावरण, रात्ीचया 
वेळी हरातील कद यांचा प्रका  या गरो ी सयु ा आका  कनरीक्णात अड ळा आणतात. या अडचणी कमी कर यासाठी 

य प्रका ाचया दकब्वणी पहाडांवर कनज्वन जागी ापन कर यात येतात. परंतयु ा सव्व अडचणी पूण्वपणे टाळायचया 
असतील  तर अ ी यप्रका  दकब्वण अवका ातच बसवायला हवी  अवका ात या सा या अडचणी  नसलयाने, 
प्रका ककरणांचया रोताची कमळणारी प्रकतमा अकत य सयु प  आकण र असेल. ही कलपना ा त् ांनी प्रतयक्ात 
उतरवली.

भार्ती्	 यां्तरर 	 नुसयांधान	क 	( ो)	I 	S 	R 	 	(ISR ),	 गलू .
 या सं ेची ापना 1 6  म ये कर यात आली असून ये े मयु यत  ककत्म उप ह तयार कर यासाठी व तयांचे 
प्रक्ेपण कर यासाठी आव यक तंत् ान कवककसत केले  जाते. आजपयत इ रोने अनेक उप हांचे  य वीरीतया प्रक्ेपण 
केले आहे. वतंत् भारताचया य वी काय्वक्माम ये इ रोचे काय्व अ ग य आहे.
 भारताने अंतराळ ा त्ात केलेलया प्रगतीचे रा ीय व सामाकजक कवकासात मरोठे यरोगदान आहे. दरसंचार                  

c mm c , दरकचत्वाणी प्रसारण  c   आकण  हवामान ा त्-सेवा         
c  c  यासाठी I S  व S  उप ह माकलका काय्वरत आहे. यामयुळेच दे ात सव्वत् 

दरकचत्वाणी, दर वनी आकण इंटरनेट सेवा उपल ध हरोऊ कली. याच माकलकेतील S  उप ह तर  
क क्णक्ेत्ासाठी वापरला जातरो. दे ातील नसकग्वक संसाधनांचे   कनयंत्ण आकण यव ापन      

m    c  आकण आपतती यव ापन  m  यासाठी I S 
उप ह माकलका काय्वरत आहे. सयांक्त थळ	 	 . . .  
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1.		 ररका ्ा	जागी	्ो ्	र द	णलहा.
 अ.  य प्रका ाची तरंगलांबी सयुमारे ......ते 

.........म ये असते
 आ.  चे काय्व ..........लहर वर 

अवलंबून आहे..
 इ. क्-ककरणांचया एका दकब्वणीला .........या 

ा त् ाचे नाव कदलेले आहे.
 ई. अवका  कनरीक्णासाठी दकब्वणीचा वापर 

सव्वप्र म ........या ा त् ाने केला.
 उ. भारतातील य प्रका ाची सवा्वत मरोठी दकब्वण 

..........ये े त आहे.	
.		 जो ा	लावा

                अ  गट                      ब गट
 अ. क्-ककरण . 
 आ.  य प्रका  दकब्वण . इ रो
 इ.  भारतीय रेकड  दकब्वण c.  हबल
 ई.   ककत्म उप ह प्रक्ेपण . चं ा
.		 भूप ावर	 ेवलेल्ा	 ्	प्रकार	दण ्शणी	वापर ्ा्त	

्ेणाऱ्ा	 डचणी	कोणत्ा	 	्ा	 डचणी	करा	
दर	कर्ता	्े्ता्त

4.	 यां्तव्शक्र	आरसा,	सपा 	आरसा,	 णहव्शक्र	आरसा	व	
णभयांग	 ्ा	 साणहत्ाचा	 वापर	 क न	 कोणत्ा	
पद्ध्तीच्ा	 दण ्शणी	 नवणे	 र ्	 आहे.	 त्ाची	
रेखाकृ्ती	काढा.

.	 आकृ्तीचे	णनरी ण	क न	उत्तरे	णलहा. 
 

 

 अ. कचत्ात दाखवलेली दकब्वण करोणतया  प तीची 
आहे?

 आ. दकब्वणीचया मयु य भागांना नावे दया 
 इ. दकब्वण करोणतया प्रकारचया आर ावर 

आधाररत आहे.
 ई. या प्रकारचया आर ावर आधाररत दस या 

प तीचया दकब्वणीचे नाव काय आहे?
 उ. वरील दकब्वणीचे काय्व कसे चालते?
.		खालील	प्र नायांची	उत्तरे	णलहा.

 अ. गकलकल चया दकब्वणीची रचना प  करा.
 आ. रेकड  दकब्वणीची रचना प   करा.
 इ. य प्रका ाचया दकब्वणी पहाडावर कनज्वन 

जागी का उभार यात येतात?
 ई. क्-ककरणांची दकब्वण प वीवर काय्वरत का  

हरोऊ कत नाही?
उपक्रम	:		
	 भारतातील कवकवध वेध ाळांची माकहती कमळवा व
       वगा्वत सादर करा.

	 ोस 	(A )
 भारतीय अंतरीक् अनयुसंधान क ा ारा 2015 म ये अ टरोसट 
या ककत्म उप हाचे प्रक्ेपण कर यात आले. या उप हावर अकतनील 
ककरणे व क्-ककरणे हण करणा या दकब्वणी व उपकरणे बसव यात 
आलेली आहेत. यांचे अकधकां  भाग भारतातच तयार केले आहेत.
अ ा प्रकारचा जगातला हा एक अदकवतीय उप ह आहे.यां ारे 
कमळवलेली माकहती वाप न भारतीय खगरोल ा त्  अवका ातील 
कवकवध घटकांवर रोधकाय्व करीत आहेत.

हबल व चं ा दकब्वण प्रमाणे इतरही अनेक दकब्वणी अवका ात काय्वरत आहेत. तयांची 
माकहती कमळवा.

माणह्ती	णमळवा.	मा

²²²

वाध्ा्
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णव ान	आणण	्तयां ान	-	र णणक	णन्ोजन
 कव ान आकण तंत् ान या कव यासाठी पा पयु तकात एकण 18 प्रकरणांचा समावे  कर यात आला असून यातील 
पकहली 10 प्रकरणे प्र म सत्ासाठी तर उव्वरीत 8 प्रकरणे तीय सत्ासाठी  आहेत. अ यासक्मानयुसार दरोनही सत्ांसाठी कव ान 
आकण  तंत् ान या कव याचे दरोन वतंत् भाग आहेत. भाग-1 व भाग-2 यांचे कव तत कव ले ण खालील त तयात दे यात 
अाले आहे. तयानयुसारच प्रकरणांची रचना कर यात आली आहे. भाग-1 म ये भ कतक ा त् व रसायन ा त्, तर भाग-2 म ये 
जीव ा त् व कव ाना ी संबंकधत असणा या पया्ववरण, अवका , हवामान, आपतती यव ापन आकण माकहती संप्रे ण 
तंत् ान या अतयंत वेगाने कवककसत ालेलया व मानवी जीवनावर प्रभाव टाकणा या अकवभा य कव यांचा समावे  केलेला 
आहे.
 प्र म सत् तसेच तीय सत्ातील भाग-1 म ये भ कतक ा त् व रसायन ा त् व भाग-2 म ये जीव ा त् व संबंकधत 
इतर कव यांचा समावे  असला तरी क क्कांनी कव ान आकण तंत् ान क ककवताना नेहमी एका तमक करोनाचा अंकगकार 
क नच साततयाने अ यापन करावयाचे आहे. कवदया  व क क्क यांना वाक ्वक कनयरोजनासाठी महतवाचे मयु े कदले आहेत .

स णनहा्	प्रकरण	्ोजना 

प्रथम	स

  भाग 1  भाग 2

प्र.क्. प्रकरणाचे नाव प्र.क्. प्रकरणाचे नाव
1 गतीचे कनयम 6 वन पत चे वग करण
2 काय्व आकण उजा्व 7 पररसं ेतील ऊजा्वप्रवाह
3 धाराकवदययुत उपययु त आकण उप वी सू मजीव
4 याचे मरोजमाप 9 पया्ववरणीय यव ापन

5 आमल, आमलारी व क्ार 10 माकहती संप्रे ण तंत् ान  प्रगतीची नवी कद ा

्ती्	स

   भाग 1 भाग 2
प्र.क्. प्रकरणाचे नाव प्र.क्. प्रकरणाचे नाव
11 प्रका ाचे परावत्वन 15 सजीवांमधील जीवनप्रकक्या
12 वनीचा अ यास 16 आनयुवांक कता आकण पररवत्वन
13 काब्वन  एक मह वाचे मूल य 17 जवतंत् ानाची ळख

14 पदा ्व आपलया वापरातील 1 अवका  कनरीक्ण  दकब्वणी

1. प्रातयकक्क काय्व, लेखी पररक्ा याबाबतची सव्व माकहती वतंत्पणे दे यात येईल.
2. प्रातयकक्क काय्व करताना प्रयरोगांसरोबतच पा पयु तकातील कवकवध कती करणे आव यक आहे.
3. प्रातयकक्क काया्वची न द ठेवताना ी ्वक, साकहतय, रसायने, आकती, कती, कनरीक्ण, अनयुमान कन क ्व अ ा क्माने 

असावी. पा पयु तकातील कवकवध कत चा कवचार या प तीने करावा. 
4. पाठांचया ेवटी दे यात आलेले वा यायाचे प्र न हे पा पयु तकातील आ याबररोबर कवकवध कती तसेच उपक्मांवर 

आधाररत असलयाने तयांची  काय्ववाही करताना अपेकक्त उततरापयत परोहच याचा प्रयतन करावा.  
5. वा यायानंतर दे यात आलेले उपक्म हे या पा पयु तकासंदभा्वत नवीन असून प्रतयेक उपक्म वतंत्पणे करावा. तयाचे 

काय्ववाहीनंतर केलेले लेखन प्र तावना, गरज आव यकता, काय्वप ती, कनरीक्ण, अनयुमान व कन क ्व या क्माने असावे.
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