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प्रसतावना

हवद्ारणी	हमत्ाांनो,

	 इयतता	सातवीचया	वगागात	तुमहा	सवाांचये	सवागत	आहये.	नवीन	अभयासरिमावर	आधाररत	हये	सामानय	हवज्ानाचये	
्पाठ््पुसतक	आ्पलया	हाती	दयेताना	आमहाांला	हवशयेष	आनांद	होत	आहये.	इयतता	हतसरी	तये	्पाचवी्पयांत	तुमही	्पररसर	
अभयास	या	हवषयाचया	्पाठ््पुसतकातून	हवज्ानाची	माहहती	अभयासली	आहये.	तर	मागील	वषणी	इयतता	सहावीत	
सामानय	हवज्ान	या	सवतांत्	्पाठ््पुसतकातून	हवज्ानाचया	अभयासाला	सुरूवात	केली	आहये.	

	 हवज्ानाचया	या	्पाठ््पुसतकाचा	मूळ	हयेतू	 समजून	घया	व	इतराांना	समजवा 	हा	आहये.	‘हनरीक्षण	व	चचागा	
करा’,	‘जरा	डोके	चालवा’,	‘शोधा	्पाहू’,	‘हवचार	करा’	अशा	अनयेक	कृतीतून	तुमही	हवज्ान	हशकणार	आहात.	या	
सवगा	कृतींमधयये	भाग	घया.	‘रोडये	आठवा’,	‘साांगा	्पाहू’		या	कृतींचा	उ्पयोग	उजळणीसाठी	करा.	्पाठ््पुसतकात	
‘करून	्पहा’,	‘करून	्पाहूया’	अशा	अनयेक	कृतींचा	आहण	प्रयोगाांचा	समावयेश	केलयेला	आहये.	या	हवहवध	कृती,	
प्रयोग,	हनरीक्षणये	तुमही	सवतः	काळजी्पूवगाक	करा.	तसयेच	आवशयक	तयेरये	तमुचया	हशक्षकाांची,	्पालकाांची	व	वगागातील	
सहकाऱयाांची	मदत	घया.	्पाठाांमधयये	काही	हठकाणी	तुमहाला	माहहती	शोधावी	लागयेल,	ती	शोधणयासाठी	ग्रांरालय,	
तांत्ज्ान	जसये	इांटरनयेट	याचीही	मदत	घया.	दैनांहदन	जीवनात	 हदसणाऱया	 हवज्ान,	उलगडणाऱया	्पुषकळ	कृती	इरये	
हदलयेलया	आहयेत.	 तुमही	 सुद्धा	 दैनांहदन	 जीवनात	 हवज्ान	 वा्परणयाचा	 प्रयतन	करत	 राहा.	 तुमही	 अभयासलयेलया	
्पाठाांचया	आधारये	्पुढील	इयतताांचा	अभयास	तर	सो्पा	होणारच	आहये.	 हशवाय	 हमळालयेलया	माहहतीचया	आधारये	
नवीन	गोष्ीही	तुमहाांला	करता	ययेतील.

	 ्पाठ््पुसतकातील	 हवहवध	कृती	व	प्रयोग	करताना	काळजी	घया	व	इतराांनाही	ती	दक्षता	घयायला	साांगा.		
हवज्ान	काय	आहये	हये	जाणून	तयाचा	योगय	वा्पर	करा.		वनस्पती,	प्राणी	याांचया	सांदभागात	असणाऱया	कृती,	हनरीक्षणये	
करताना	तयाांना	इजा	्पोहोचणार	नाही	याची	काळजी	घयेणये	तर	आवशयकच	आहये.

	 हये	्पाठ््पुसतक	वाचताना,	अभयासताना	आहण	समजून	घयेताना	तुमहाांला	तयातील	आवडलयेला	भाग	तसयेच	
अभयास	करताना		ययेणाऱया	अडचणी,	हनमागाण	होणारये	प्रशन	आमहाला	जरूर	कळवा.	

तुमहाांला	तुमचया	शैक्षहणक	प्रगतीसाठी	हाहदगाक	शुभयेच्छा.

(डॉ.	सुहनल	बा.	मगर)
सांचालक

महाराष््	राजय	्पाठ््पुसतक	हनहमगाती	व
	अभयासरिम	सांशोधन	मांडळ,	्पुणये.्पुणये

हदनाांक	 	 	माचगा	
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l हवज्ान	 हशकताना	 अनयेक	 नवीन	 गोष्ींची	 माहहती	 होतये,	 नवीन	 तथयये	 समजतात.	 तयामुळये	 मनात	 कुतूहल
असलयेलया	 लहान	 मुलाांना	 हा	 हवषय	 रांजक	 वाटतो.	 तराह्प,	 जगाहवषयी,	 तयात	 घडणाऱया	 घटनाांहवषयी
तकहनष्ठ	व	हववयेकबुद्धीनये	 हवचार	करता	यावा	व	तया	आधारये	आतमहवशवासानये	व	आनांदानये	जीवन	जगता
यावये	हये	खरये	हवज्ान	हशक्षणाचये	उद्	हदष्	आहये.	सामाहजक	जाहणवा,	्पयागावरण	सांवधगानाहवषयी	जागरूकता	याांचा
हवकास	वहावा,	तसयेच	तांत्ज्ान	वा्परणयात	सहजता	यावी	हयेही	हवज्ान	हशक्षणातून	अ्पयेहक्षत	आहये.

l आ्पलया	जगाची	्पुरयेशी	वसतुहनष्ठ	माहहती	व	समज	ययेणये	आवशयक	असतये 	्परांतु	झ्पाटानये	बदलतया	जगात
अशा	चौफेर	वयसक्तमत्व	हवकासासाठी	जीवनाचया	एका	टपपयावर	हमळवलयेलये	ज्ान	आयुषयभर	्पुरणये	अशकय
गोष्	आहये,	 महणून	माहहती	 हमळवणयाचये	कौशलय	 हशकणये	महत्वाचये	ठरतये.	 हवज्ान	 हशकणयाचया	प्रहरिययेत
नयेमकी	हीच	कौशलयये	उ्पयोगी	्पडतात.

l हवज्ान	 हवषयातील	अनयेक	बाबी	वाचून	समजणया्पयेक्षा	रयेट	 हनरीक्षणानये	सहज	लक्षात	ययेतात.	काही	अमूतगा
कल्पना	तयाांचया	होणाऱया	्पररणामाांमुळये	दृशय	होतात,	महणून	तयासांबांधी	प्रयोग	केलये	जातात.	अशा	कृतींतून
हनषकषगा	काढणये	व	तये	्पडताळून	्पाहणये	अशी	कौशलययेही	आतमसात	होतात.	तयामुळये	हवज्ान	हशकताना	माहहती
हमळवणयाचया	या	कौशलयाांचा	सहज	सराव	होतो	आहण	ती	अांगवळणी	्पडतात.	ही	कौशलयये	हवद्ाथयाांचया
जीवन्पद्धतीचा	एक	अहवभाजय	भाग	होणये	हये	हवज्ान	हशक्षणाचये	महत्वाचये	उद्	हदष्	आहये.

l जये	हवज्ान	हशकलो	तये	शबदाांत	माांडून	इतराांना	साांगता	यावये,	तया	आधारये	्पुढचा	अभयास	करता	यावा	आहण
शयेवटी	 हमळवलयेलया	या	ज्ानामुळये	 योगय	तो	बदल	प्रतययेकाचया	आचरणातही	यावा,	अशा	अ्पयेक्षा	 हवज्ान
हशक्षणातून	आहयेत,	महणूनच	्पाठ	हशकवताना	 हवज्ानाचया	आशयाबरोबर	या	कौशलयाचाही	 हवकास	होत
आहये	की	नाही	याची	खात्ी	करणये	गरजयेचये	ठरतये.

l ्पूवगाज्ानाचा	आढावा	 घयेणयासाठी	थोडे आठवा तर	 मुलाांचये	 अनुभवानये	 हमळालयेलये	 ज्ान	 व	 तयाांची	अवाांतर
माहहती	एकहत्त	करून	्पाठाांची	प्रसतावना	करणयासाठी	्पाठ्ाांशाांचया	सुरूवातीला	सांगा ्पाहू हा	भाग	आहये.
हवहशष्	्पूवागानुभव	दयेणयासाठी	करून ्पहा आहये.	तर	हा	अनुभव	हशक्षकाांनी	करून	द्ायचा	असलयास	करून
्पाहूया आहये.	्पाठ्ाांश	व	्पूवगाज्ानाचया	एकहत्त	उ्पयोजनासाठी	जरा डोके चालवा आहयेये,	हे नेहमी लक्षात
ठेवा यातून	हवद्ाथयाांना	काही	महत्वाचया	सूचना	हकुंवा	मूलयये	हदली	आहयेत.	शोध या, मानहती नमळवा,
माहीत आहे का तुमहांला?  ही	सदरये	्पाठ््पुसतकाबाहयेरील	माहहतीची	कल्पना	दयेणयासाठी,	आणखी	माहहती
हमळवणयासाठी	सवतांत््पणये	सांदभगा	शोधन	करणयाची	सवय	लागावी	यासाठी	आहयेत.

l सदर	 ्पाठ््पुसतक	 हये	 केवळ	 वगागात	 वाचून,	 समजावून	 हशकवणयासाठी	 नाही,	 तर	 तयानुसार	 कृती	 करून
हवद्ाथयाांनी	ज्ान	कसये	हमळवावये	हये	मागगादशगान	करणयासाठी	आहये	हये	तयाांचया	सहज	लक्षात	ययेईल.या	कृती	व
तयाांवर	आधाररत	स्पष्ीकरण	व	वगागातील	चचजेनांतर	हवद्ाथयाांनी	्पुसतक	वाचलयास	तयाांना	तये	कठीण	वाटणार
नाही,	तसयेच	्पाठातून	हमळालयेलया	ज्ानाचये	एकत्ीकरण	व	दृढीकरण	सहज	होईल.	्पाठ्ाांशाबरोबर	हदलयेलया
्पुरयेशा	व	आकषगाक	हचत्ाांची	्पाठ	समजून	घयेणयास	मदत	होईल.

l हशक्षकाांनी	सांगा ्पाहू, जरा डोके चालवा	इतयादी	मुद्	द्ासांदभागात	तसयेच	कृती	व	प्रयोग	करणयासाठी	्पूवगातयारी
करावी.	तयासांबांधी	वगागात	चचागा	सुरू	असताना	अनौ्पचाररक	वातावरण	असावये.	जासतीत	जासत	हवद्ाथयाांना
चचजेत	भाग	घयेणयास	प्रोतसाहन	द्ावये.	हवद्ाथयाांनी	केलयेला	प्रयोग,	उ्परिम	इतयादींहवषयी	वगागात	अहवाल
सादर	करणये,	प्रदशगानये	माांडणये,	हवज्ान	हदवस	साजरा	करणये	अशा	कायगारिमाांचये	आवजूगान	आयोजन	करावये.

नशक्षकांसाठी

मुख्पृ  	हवहवध	कृती,	प्रयोगाांची	हचत्ये				मल्पृ  	्पुणये	हजलह्ातील	हभगवण	ययेरये	ययेणारये	 येहमांगो	व	इतर	्पक्षी	
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सामा य नव ान अ ययन नन ्पतती ः इयतता सातवी

अ यनाथया्धस जोडीने गटांम ये  
वयलक्तकरीतया सव्धसमावेशक कृती 
करणयास संधी प्रदान करणे आनण 
खालील बाबींसाठी प्रोतसनहत करणे.
• ्पररसर,	 नैसहगगाक	 प्रहरिया,	 घटना	
याांचा	 ्पाहणये,	 स्पशगा	 करणये,	 चव	
घयेणये,	 वास	 घयेणये,	 कणये	 ह्ा	
ज्ानेंहद्रयाां ारये	शोध	घयेणये.

• प्रशन	 उ्पससरत	 करणये	 व	 मनन,	
चचागा,	 रचना,	 सुयोगय	 कृती,	
भूहमका,	 नाटक,	 वादहववाद,	
माहहती	सांप्रयेषण	तांत्ज्ान	इतयादींचया	
साहाययानये	उततर	शोधणये.	

• कृती,	 प्रयोग,	 सवजेक्षण,	 क्षयेत्भयेट,	
इतयादी	दरमयानचया	हनरीक्षणाांचया	
नोंदी	घयेणये.	

• नोंद	केलयेलया	माहहतीचये	 हवशलयेषण	
करणये,	 ्पररणामाांचा	 अरगा	 लावणये	
आहण	 अनुमान	 काढणये.	
सामानयीकरण	करणये,	 हमत्	आहण	
प्रौढाांबरोबर	 हनषकषगा	 सामहयक	
करणये.

• नवकल्पना	 सादर	 करणये,	 नवीन	
रचना	 /नमुनये,	 आयतया	 वयेळी	
हवसतार	 करणये	 इतयादीं ारये	
सजगानशीलता	प्रदहशगात	करणये.

• सहकायगा,	 सहयोग,	 प्रामाहणक	
अहवाल	दयेणये,	सांसाधनाांचा	वाजवी	
वा्पर	 इतयादी	 मूलयये	 आतमसात	
करणये,	 सवीकारणये	आहण	 	 तयाांची	
प्रशांसा	करणये.

• अवकाश	 हनरीक्षणासाठी	 हनयोजन	
करून	हवहवध	तारका	समूह,	नक्षत्ये,	
इतयादींचया	नोंदी	घयेणये.

• ्पररसरात	 घडणाऱया	 हवहवध	
सांकटाांप्रहत,	आ्पततींप्रती	जागरूक	
राहणये	व	कृती	करणये.

अ ययनाथमी
07.72.01		 हनरीक्षणक्षम	वैहशषटाांचया	आधारये	्पदारगा	व	सजीव	(उदा.	प्राणीजनय	

तांतू,	दाताांचये	प्रकार,	आरसये	व	हभांग,	इतयादी.)	ओळखतात.	जसये	की,	
तयाांचये	सवरू्प,	स्पशगा,	कायगा	इतयादींचया	साहाययानये.

07.72.02		 गुणधमगा,	 सांरचना	 व	कायगा	 याांचया	आधारये	 ्पदारगा	आहण	 सजीव	 याांचये	
वगणीकरण	करतो.	 जसये	 की	 हवहवध	 सजीवाांतील	 ्पचन 	 एकहलांगी	 व	
उभयहलांगी	 फुलये 	 उषणतयेचये	 सुवाहक	 व	 दुवागाहक 	 आमलधमणी,	
आमलारीधमणी	आहण	उदासीन	्पदारगा 	आरसा	व	हभांगाचया	साहाययानये	
तयार	होणाऱया	प्रहतमा,	इतयादी.

07.72.03		गणुधमगा/लक्षणाांचया	आधारये	्पदारगा	व	सजीवाांचये	वगणीकरण	करतात.	उदा.	
वनस्पतीजनय	व	प्राहणजनय	तांतू,	भौहतक	व	रासायहनक	बदल,	इतयादी.

07.72.04	 हजज्ासयेतून	 हनमागाण	 झालयेलया	 प्रशनाांची	 उततरये	 शोधणयासाठी	 साधया	
त्पासणया	करतात.	 उदा.	 रांगीत	फुलाां्पासून	काढलयेलये	अक	व	 तयाांचये	
उ्पयोग.	हहरवया	्पानाांखयेरीज	इतर	रांगाची	्पानये	प्रकाश	सांशलयेषण	करतील	
का?	्पाांढरा	प्रकाश	हा	हवहवध	रांगाांचये	हमश्रण	आहये	का?

07.72.05		प्रहरिया	आहण	घटना	याांचा		कारणाांशी	सांबांध	जोडतात.	उदा.,	वाऱयाचा	
वयेग	व	हवयेचा	 दाब,	वाढणारी	 ह्पके	व	मातीचा	प्रकार,	खालावलयेली	
्पाणी	्पातळी	व	मानवी	कृती,	इतयादी.

07.72.06		प्रहरिया	आहण	घटना	स्पष्	करतात.	उदा.		प्राहणज	तांतूवरील	प्रहरिया 	
उषणता	 सांरिमणाचये	 प्रकार 	 	 मानव	 व	 वनस्पतींमधील	 इांहद्रय	 व	
इांहद्रयसांसरा 	हवद्ुतधारयेचये	 सषणक	व	चुांबकीय	्पररणाम,	इतयादी.

07.72.07		 रासायहनक	अहभहरियाांची	शासबदक	समीकरणये	माांडतात.	उदा.	आमल-
आमलारी	अहभहरिया,	क्षरण,	प्रकाश	सांशलयेषण,	शवसन,	इतयादी.

07.72.08		मा्पन	व	गणन	करतात.	उदा.,	ता्पमान,	नाडी	ठोकयाांचा	दर,	गहतमान	
वसतूची	चाल,	साधया	दोलकाचा	आांदोलन	काल	इतयादी.

07.72.0 		वैज्ाहनक	सांकल्पना	समजून	घयेणयासाठी	सूक्मदशगाक,	रमागास	 ासक,	
अ्पकद्री,	इतयादी	उ्पकरणाांचा	वा्पर	करतात.

07.72.10		आहाराहवषयी	जागरूक	राहून	अन्न	भयेसळ	ओळखतात.
07.72.11		 हवहवध	भौहतक	राशींचये	मा्पन	व	तयातील	सांबांध	स्पष्	करतात.
07.72.12	 नामहनदजेहशत	 आकृतया/प्रवाह	 तक्तये	 काढतात.	 उदा.	 मानव	 आहण	

वनस्पतींचया	इांहद्रयसांसरा 	हवद्ुत	्परर्पर 	प्रयोगाची	माांडणी 	रयेशीम	
हकड्ाचा	जीवनरिम,	इतयादी.

07.72.13		आलयेख	 काढून	 तयाचये	 अरगाहनवगाचन	 करतात.	 अांतर-काल	आलयेख,	
धवनी	वारांवाररता	-	धवनी	उ 	नीचता.

07.72.14		 ्पररसरात	 हमळणारये	 साहहतय	 वा्परून	 प्रहतकृती	 तयार	करतात	 व	 तयाचये	
कायगा	स्पष्	करतात.	उदा.	सटयेरोसको्प,	हवादाब-मा्पक,	हवद्तुचुांबक,	
नयटूनची	रांग	तबकडी,	बयेकरी	्पदारगा,	चांबुक	सचूी,	इतयादी.

सुचवलेली शक्षनणक प्रनकया अ ययन नन ्पतती
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07.72.15		शासत्ीय	शोधाांचया	गोष्ींवर	चचागा	करतात	व	तयाांचये	महत्व	जाणतात.
07.72.16		शासत्ीय	सांकल्पनाांचये	दैनांहदन	जीवनात	उ्पयोजन	करतात.	आमलह्पततावर	उ्पाय	करणये/आमलता	हाताळणये,	

क्षरण	रोखणयाचये	उ्पाय,	शाकीय	्पुनरुत्पादनानये	शयेती	करणये,	उ्पकरणाांमधयये	दोन	हकुंवा	अहधक	हवद्ुत	घट	
योगय	 ्पद्धतीनये	 जोडणये,	आ्पततीचया	 वयेळी	 व	 तयानांतर	 योगय	 तये	 उ्पाय	 करणये/काळजी	 घयेणये 	 प्रदूहषत	
्पाणयाचया	 ्पुनवागा्परासाठी	 योगय	 तया	 ्पद्धती	 सुचवणये 	 चुांबकाचये	 उ्पयोग 	 साबण	 हनहमगाती	 व	 उ्पयोग 	
हमश्रणातील	घटक	वयेगळये	करणये	इतयादी.

07.72.17		 नैसहगगाक	सांसाधनाांचये	वगणीकरण	करून	तयाांचये	उ्पयोग	स्पष्	करतात.	
07.72.18		 ्पयागावरणाचये	सांरक्षण	करणयासाठी	प्रयतन	करतात.	्पररसराचया	सवच्छतयेसाठी	चाांगलया	सवयी	अांहगकारतात.	

प्रदूषकाांचये	प्रमाण	कमी	करणयाचा	प्रयतन	करतात.	वृक्षारो्पण	करतो 	नैसहगगाक	सांसाधनाांचया	अहतवा्पराचया	
्पररणामाांहवषयी	इतराांना	सांवयेदनक्षम	करतात.

07.72.1 		 हनयोजनामधयये	नवहनमागाण	क्षमता	व	उ्पलबध	साधनसामग्रीचा	सयुोगय	वा्पर	करतात.	सजगानशीलता	प्रदहशगात	करतात.
07.72.20		प्रामाहणक्पणा,	वसतुहनष्ठता,	सहकायगा,	भय	आहण	्पूवगाग्रह	याांचया्पासून	मुक्ती	ही	मूलयये	प्रदहशगात	करतात.
07.72.21		सभोवताली	घडणाऱया	आ्पतती	जसये	की	दुषकाळ,	महा्पूर,	ढगफूटी,	वीज	्पडणये,	वादळये,	इतयादी	बाबत	

जागरूक	राहून	तयाबाबत	उ्पाययोजनाांचा	दैनांहदन	जीवनात	वा्पर	करतात.
07.72.22		माहहती	सांप्रयेषण	तांत्ज्ानाांचया	हवहवध	साधनाांचा	व	तांत्ाचा	वा्पर	करून	हवहवध	वैज्ाहनक	सांकल्पना,	प्रहरिया	

जाणून	घयेतात.
07.72.23		अवकाश	हनररक्षण	करून	राशी	नक्षत्ये	याबाबत	असलयेलये	गैरसमज	दूर	करणयासाठी	प्रयतन	करतात.
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वनस्पतींमधील अनुकूलन (   )
ननरीक्षण करा व तक्ता ्पूण्ध करा.(तुमचया ्प रसरातील इतर वनस्पतींचीही उदाहरणे या.)

वनस्पती नठकाण मुळाचा प्रकार ्पानांची नवशेषता खोडाची नवशेषता

कमळ ्पाणी तांतुमय गोलाकार,	्पसरट,	मोठी,	मयेणचट	रर जाडसर	कुंद
हनवडुांग
वड

जलीय वनस्पतींमधील अनुकूलन (     )

करून ्पहा.

1.1  वाळवंटी प्रदेश

	 	 	 	 		सजीवाांमधील	हवहवधता	कोणकोणतया	बाबींमुळये	लक्षात	ययेतये?

	 ्पृथवीवर	 अनयेक	 प्रकारचया	 वनस्पती	आहयेत.	 काही	 वनस्पतींना	 हवहवधरांगी	 फुलये	आहयेत.	 काही	 वनस्पती		
्पाणयात	अाढळतात,	तर	काही	्पाणयाचये	दुहभगाक्ष	असलयेलया	वाळवांटी	प्रदयेशात	आढळतात.	काही	वनस्पती	सूक्मदशगाक	
यांत्ाहशवाय	 हदसत	 नाहीत,	 तर	काही	 मात्	 प्रचांड	 मोठ्ा	आकाराांचया	आहयेत.	काही	 वनस्पती	 बफागाळ	 प्रदयेशात	
आढळतात.	वनस्पतींसारखीच	प्राणयाांमधयये	हवहवधता	आहये.	काही	एक्पयेशीय	तर	काही	बहु्पयेशीय,	काही	अ्पृष्ठवांशीय	
तर	काही	्पृष्ठवांशीय 	तसयेच	जलचर,	भूचर,	उभयचर,	नभचर,	सर्पटणारये	अशा	 हकतीतरी	प्रकारचया	प्राणयाांनी	
आ्पलये	जग	भरलये	आहये.	हये	्पाहून	आ्पलयाला	प्रशन	्पडतो,	की	सजीवाांमधयये	एवढी	हवहवधता	कशामुळये	हनमागाण	झाली	
असावी?

काशमीर	व	राजसरान	या	प्रदयेशाांत	आढळणारये	प्राणी	व	वनस्पती	एकाच	प्रकारचया	
आहयेत	का?	तयाांमधयये	कोणता	फरक	तुमही	साांगू	शकाल?	

	 काशमीरसारखया	हहमप्रदयेशात	दयेवदार,	्पाईन	असये	सूची्पणणी	
वृक्ष	मोठ्ा	प्रमाणात	आढळतात.	 राजसरानसारखया	वाळवांटी	
प्रदयेशात	मात्	बाभूळ,	हनवडुांगासारखया	वनस्पती	मोठ्ा	प्रमाणात	
आढळतात,	तसयेच	वाळवांटात	आढळणारा	उांट	हा	काशमीरमधयये	
आढळून	ययेत	नाही.		असये	का?		
अनुकूलन ( )
	 प्रतययेक	 सजीव	 जया	 ्पररसरात	 व	 वातावरणात	 राहतो,	
तयाचयाशी	जुळवून	घयेणयासाठी	तयाचया	शरीराचया	अवयवाांमधयये	
तसयेच	 जीवन	 जगणयाचया	 ्पद्धतीमधयये	 कालानुरू्प	 घडून	
आलयेलया	बदलाला	 अनुकूलन 	महणतात.	

	 तुमचया	 ्पररसरातील	 नदी,	ओढये,	 तलाव,	 सरायेवर	 अशा	 जलाशयाांना	 भयेट	द्ा.	
जहमनीवरील	व	्पाणयातील	वनस्पतींमधयये	काय	फरक	जाणवतो?	

 1. सजीव सृष्ी  अनुकूलन व वगमीकरण

	 	 	 	थोडे आठवा.

सांगा ्पाहू !
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	 जलाशयामधयये	असणाऱया	वनस्पतीं्पैकी	काही	वनस्पतींची	मुळये	तळातील	मातीशी	
घट्	ट	रुजलयेली	असतात.	तयाांची	खोडये	्पाणयात	बुडालयेली	तर	्पानये,	फुलये	्पाणयावर	तरांगत	
असतात.	काही	वनस्पती	तर	मुळाांसहहत	्पाणयावर	तरांगतात.

1.2 जलीय वनस्पती

1.3 कमळाचा देठ

		 काही	वनस्पतींची	्पानये	अरुुंद,	ररहबनीसारखी	्पातळ	असतात.	तयामुळये	या	वनस्पती	्पाणयाचा	वयेगवान	प्रवाह	
सहन	करू	शकतात.	खोड	व	्पानाांचये	दयेठ	याांमधयये	असलयेलया	हवयेचया	्पोकळ्ा	वनस्पतींना	्पाणयावर	तरांगणयासाठी	
उ्पयोगी	्पडतात.

1.	अळू,	कमळाचया	्पानाांचया	्पृष्ठभागाांवरून	्पाणी	का	ओघळून	जातये?
2.	या	वनस्पतींची	्पानये	्पाणयामुळये	सडून	का	जात	नाहीत?
3.	या	वनस्पतींची	मुळये	आकारानये	लहान	व	तांतुमय	का	असतात?
वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन (Adaptation in desert plants )

एक	 हनवडुांगाची	व	एक	भर्पूर	 ्पानये	असणारी	वनस्पती	अशा	दोन	कुुंड्ा	 घया.	 दोनही	
कुुंड्ाांमधील	 वनस्पतींचया	 ्पानाांभोवती	प्लॅससटकचया	 ह्पशवया	 सैलसर	 बाांधून	 कुुंड्ा	
सकाळ्पासून	उनहात	ठयेवा.	दु्पारी	तया	कुुंड्ा	वगागात	आणून	हनरीक्षण	करा.	

	 दोनही	ह्पशवयाांतील	्पाणयाचये	प्रमाण	सारखये	हदसतये	का?
	 वाळवांटी	वनस्पतींना	्पानये	नसतात	हकुंवा	ती	खू्प	बारीक	सुईसारखी	
असतात	हकुंवा	तयाांचये	काटाांमधयये	रू्पाांतर	झालयेलये	असतये.	या	रचनयेमुळये	
तयाांचया	शरीरातील	अगदी	कमी	्पाणी	वाफेचया	रू्पात	बाहयेर	टाकलये	
जातये.	खोड	हये	्पाणी	व	अन्न	साठवून	ठयेवतये	तयामुळये	तये	माांसल	बनतये.	
्पानाांचया	अभावामुळये	खोडाांना	प्रकाश	सांशलयेषण	करावये	लागतये,	महणून	
ती	 हहरवी	असतात.	या	वनस्पतींची	मुळये	्पाणयाचया	शोधात	जहमनीत	
खू्प	 खोलवर	 जातात.	 तर	 काहींची	 जहमनीत	 दूरवर	 ्पसरतात.	 या	
वनस्पतींचया	खोडावरदयेखील	मयेणचट	्पदाराांचा	जाड	रर	असतो.	1.4 ननवडुंग

जरा डोके चालवा.

करून ्पहा.

वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन 

	 जलाशयामधय	 जलाशयामधय	 जलाशयामध ये असणाऱया	असणाऱया	असणाऱ वनस्पतीं्पवनस्पतीं्पवनस्पतीं ैकी्पैकी्प काही
घट्टघट्टघट् रुजलयेलीरुजललीरुजल असतात. तयातयात ांचीयाांचीया खोडये	्पखोडये	्पखोड ाणये	्पाणये	्प यााणयााण तयातया
असतात. काही वनस्पती तर मुळाांसहमुळासहमुळाांसहां हसहहसह तहतह 	्पत	्पत ाण	्पाण	्प यााणयााण

	्पाणयाचया	तळाशी	्पाहहलये	की	तयेरयेही	
काही	वनस्पती	हदसून	ययेतात.	कमळ,	
जल्पणणी	अशा	वनस्पतींचये	दयेठ,	मऊ,	
्पोकळ	व	लवचीक	असतात.	
	 बऱयाचशा	जलीय	वनस्पतींचया	
्पानये,	 खोडये	 या	 अवयवाांवर	 मयेणचट	
्पदाराांचा	्पातळ	रर	असतो.

डतात.
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नहमप्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन (      )

	 बटाटा,	भुईमूग,	सुरण,	जल्पणणी,	कोरफड,	बाभूळ,	गाजर,	
काांदा,	 बीट,	 कारलये,	 द्राक्षवयेल	 तसयेच	 तुमचया	 सभोवताली	
असणाऱया	 वनस्पतींचया	कोणतया	अवयवाांत	अनुकूलन	झालयेलये	
आहये,	तये	हनरीक्षणानये	हलहा.

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

सांगा ्पाहू ! 	हहमप्रदयेशातील	वनस्पतींचया	उतरतया	फाांद्ाांचा	तयाांना	काय	उ्पयोग	होतो?

	 हहमप्रदयेशामधील	वनस्पतींमधयये	प्रामुखयानये	दयेवदार,	्पाईन	अशा	
सूहच्पणणी	वृक्षाांचा	समावयेश	होतो.	तयाांचा	आकार	शांकूसारखा	असतो.	
फाांद्ाांची	रचना	उतरती	असतये.	या	प्रदयेशाांमधयये	खू्प	 हहमवृष्ी	होतये	
तसयेच	रांडीही	खू्प	असतये.	शांकूचया	आकारामुळये	या	वनस्पतींवर	बफ	
साचून	राहात	नाही,	तसयेच	तयाांचया	जाड	सालीमुळये	तया	रांडीतही	तग	
धरू	शकतात.	

सू
फाां
तसयेच	रांडीही	खू्प	असतये.	शांकूच
साचू

जंगल प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन 
(     )

	 या	प्रदयेशात	वृक्ष,	झुडू्प,	रो्पटये	असये	
हवहवध	 प्रकार	आढळतात.	 सूयगाप्रकाश	
हमळवणयासाठी	 या	 सवगा	 वनस्पतींमधयये	
स्पधागा	 असतये.	 जांगलात	 सूयगाप्रकाश	
हमळवणयासाठी	वृक्ष	उांच	वाढतात	तसयेच	
तयाांचया	आधारानये	वयेलीही	उांच	वाढतात.	
काही	वयेलींचया	खोडाांवर	असणारये	तणाव	
महणजये	खोडाांचये	अनुकूलनच	होय.			

गवताळ प्रदेशातील वनस्पतींमधील अनुकूलन  (    )
	 गवताळ	प्रदयेशात	मोठ्ा	प्रमाणावर	खुरटी	झुड्पये	व	गवताचये	हवहवध	प्रकार	वाढतात.	हये	गवत	तांतुमय	मुळाांमुळये	
जहमनीची	धू्प	राांबवतये.	हवषुववृततीय	प्रदयेशात	दाट	जांगल	असतये.	तयामधयये	तयेरील	प्राणी	ल्पून	राहू	शकतात 	तराह्प	
रांड	प्रदयेशात	आढळणारये	 गवत	उांचीनये	खुजये	असतये,	 तयामुळये	 यात	सशासारखये	 प्राणी	आढळतात.	डोंगरउतारावर,	
्पठारी	व	मैदानी	प्रदयेशाांत	मोठ्ा	प्रमाणावर	कुरणये	आढळतात.

1.6 जंगल

1.7

1.5 देवदार वृक्ष

    सुरण व  बटाटा
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अन्नग्हणासाठी वनस्पतींम ये झालेले अनुकूलन (     )

1.8 अमरवेल

1.9 हीनस ायटट्रॅ्प

1.1  मासा

	 बहुतयेक	सवगा	वनस्पती	या	जहमनीवर	ससरर	व	सवयां्पोषी	असतात,	मात्	
अमरवयेलीसारखया	काही	 वनस्पती	 ्पर्पोषी	असतात.	अमरवयेलीचये	 शरीर	
महणजये	फक्त	ह्पवळ्ा	तांतुमय	काड्ाांसारखया	खोडाांचये	जाळये	असतये.	्पानये	
नसलयानये	अमरवयेल	सवतःचये	अन्न	सवतः	हनमागाण	करू	शकत	नाही 	्परांतु	
आधारक	 वनस्पतींचया	 खोडाांतून	 ्पोषकद्रवयये	 शोषून	 घयेणयासाठी	 हतला	
चूषक	 मुळये	 असतात.	 ती	 आधारक	 वनस्पतींचया	 रसवाहहनया,	
जलवाहहनयाां्पयांत	्पोहोचतात	व	अन्न,	्पाणी	शोषून	घयेतात.		
	 बुरशीमधयये	 हररतद्रवयये	 नसलयामुळये	 ती	प्रकाश	सांशलयेषण	करू	शकत	
नाही.	 ती	 भाकरी,	 ्पाव	 याांसारखया	 ह्पष्मय	 अन्न्पदाराां्पासून	 अन्न	
हमळवतये.	अन्न	शोषून	घयेणयासाठी	बुरशीला	मुळाांसारखये	तांतू	असतात.	
	 वनस्पतींचया	 वाढीसाठी	 नायट्ोजन,	 फॉसफरस	 व	 ्पोटलॅहशयम	 या	
घटकाांची	आवशयकता	असतये.	जया	जहमनीत	नायट्ोजनची	कमतरता	असतये	
अशा	 हठकाणी	 वाढणाऱया	 काही	 वनस्पती,	 जशा	 घट्पणणी,	 वहीनस	
ायट्लॅ्प,	ड्ॉसयेरा	या	कीटकाांचये		भक्षण	करून	सवतःची	नायट्ोजनची	गरज	

भागवतात.	अशा	वनस्पतींमधयये	कीटकाांना	आकहषगात	करणयासाठी	 व	 तये	
्पकडून	ठयेवणयासाठी	्पानये	हकुंवा	फुलाांमधयये	अनुकूलन	झालयेलये	असतये.

प्राणयांमधील अनुकूलन (   )

इंटरनेट माझा नमत्

			

. .  या	 सांकेतसरळाांवरून	
वनस्पतींमधील	अनुकूलनाची	माहहती	हमळवा.

	 तुमचया	आजूबाजूला	असणाऱया	व	तुमही	्पाहहलयेलया	प्राणयाांची	यादी	बनवा.	आता	समूहात	बसून	 हमत्ाांनी	
केलयेली	यादी	अाहण	तुमची	यादी	याांतील	प्राणयाांचया	हवहवधतयेची	तुलना	करा.	कोण	कुठये	राहतो,	काय	खातो,	तयाांना	
्पाठीचा	कणा	आहये	काय,	तयाांना	्पांख,	क ये,	शये्पूट	आहये	काय,	या	मुद्	द्ाांचया	आधारये	चचागा	करा	व	तक्ता	बनवा.
	 जहमनीवरील	व	्पाणयात	राहणाऱया	प्राणयाांचया	शरीरात	कायेणता	वयेगळये्पणा	हदसून	ययेतो?	
	 जहमनीवरील	प्राणयाां्पयेक्षा	्पाणयात	राहणाऱया	प्राणयाांची	तवचा,	शरीराचा	आकार	याांमधयये	बदल	झालयेलये	हदसून	
ययेतात.	माशाांचया	तवचयेवर	खवलये	तसयेच	शरीरावर	्पर	असतात.	शरीराचा	आकार	दोनही	टोकाांना	हनमुळता	असतो.	
शवसनासाठी	नाका वजी	क ये	असतात.	्पा्पणया	्पारदशगाक	असतात.	या	प्राणयाांचया	शरीराांत	हवयेचया	 ह्पशवया	
असतात.	

कल्े खवले

्पर
	 बयेडूक,	बदक,	कासव	याांचया	शरीराांचये	हनरीक्षण	करा.
1.		्पायाांचा	तयाांना	कशासाठी	उ्पयोग	होतो?		
2.		बयेडूक	 ्पाणयात	 असताना	 कशा ारये	 शवसन	

करतो?
3.		बयेडकाचया	 मागचया	 लाांब	 ्पायाांचा	 कशासाठी	

उ्पयोग	होतो?
4.		बदक	्पाणयात	असताना	ओलये	का	होत	नाही?
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	 बयेडूक,	 बदक	 याांचया	 ्पायाांचया	 बायेटाांमधयये	 ्पडदये	 असलयानये	
्पायाांचा	तयाांना	वलह्ाप्रमाणये	उ्पयोग	होताये.	बदक,	्पाणकोंबडी	अशा	
्पक्याांचये	्पांख	व	ह्पसये	तयेलकट	असलयानये	्पाणी	तयावरून	ओघळून	जातये.	
बयेडकाचया	 ्पायाांतील	 बोटाांतील	 ्पडदये,	 बुळबुळीत	 तवचा,	 हत्कोणी	
डोके	याांमुळये	तो	्पाणयात	सहज	्पोहतो.	्पाणयात	तसयेच	जहमनीखाली	
असताना	तो	तवचये ारये	शवसन	करतो	तर	जहमनीवर	असताना	नाक	व		
फुपफुसाद्	वारये,	 महणून	 तो	 ्पाणयात	व	जहमनीवर	 दोनही	 हठकाणी	 राहू	
शकतो.	बयेडकाची	वैहशषट्पूणगा	्पाठ	तयाला	गवतात	ल्पणयास	मदत	
करतये.	
	 तुमहाांला	 माहीत	असणाऱया	आणखी	काही	 उभयचर	प्राणयाांची	
नावये	साांगा.	तयाांचयामधील	अनुकूलन	अभयासा.

वाळवंटी प्रदेशातील प्राणयांचे अनुकूलन (    )

1.12 नसंह

1.11 बदक

जंगल व गवताळ प्रदेश या नठकाणी आ ळणा या प्राणयांमधील अनुकूलन
 (      )
	 जांगली	कुत्ा,	कोलहा,	 वाघ,	 हसांहासारखया	माांसाहारी	 प्राणयाांचये	 	 ्पाय	
मजबूत	असतात	व	तयाांना	नखया	असतात.	या	प्राणयाांना	अणकुचीदार	सुळये	
असतात.	तयाांचा	तयाांना	कशासाठी	उ्पयोग	होतो?	
	 वाघाचया	 ्पायाांचया	 तळवयाांना	 गादी	 असतये,	 तयामुळये	 तयाची	 चाहूल	
भक्यास	लागत	नाही	व	सहजतयेनये	भक्य	्पकडता	ययेतये.	माांसाहारी	प्राणयाांचया	
डोळ्ाांचये	 सरान	 डोकयाचया	 हनमुळतया	 बाजूस	 समोर	 असतये.	 तयामुळये	 दूर	
अांतरावरील	भक्य	नजरयेस	्पडतये.	
	 शाकाहारी	 प्राणयाांचया	 डोळ्ाांचये	 सरान	क्पाळाचया	खाली	 व	 बाजूस	
असतये.	तयामुळये	तयाांना	खू्प	मोठा	्पररसर	हदसतो	व	शत्ू्पासून	बचाव	करणयास	
सांधी	हमळतये.	शाकाहारी	प्राणयाांचये	्पाय	हनमुळतये	व	बारीक	तसयेच	खूर	मजबूत	
असतात	 तयामुळये	 तयाांना	 वयेगानये	 उड्ा	 मारत	 धावता	 ययेतये.	 अशा	 प्राणयाांचये	
हलणारये	लाांब	कान	दूर	अांतरावरील	आवाजाचा	वयेध	घयेऊ	शकतात.	हररण,	
काळवीट	 याांचा	 रांग	 ्पररसराशी	 हमळताजुळता	 असतो.	 वनस्पतींची	 खोडये	
चावून	खाणयासाठी	तयाांना	मजबूत	दात	असतात.	

1.13 काळवीट

	 वाळवांटी	 प्रदयेशात	 ्पाणयाची	 ती 	 कमतरता	 असतये.	 शरीरातील	
्पाणी	हटकवून	ठयेवणयासाठी	तयेरये	राहणाऱया	प्राणयाांची	तवचा	जाड	असतये.	
्पाय	लाांब	व	तळवये	गादीसारखये	व	्पसरट	असतात.	नाकावर	तवचयेची	
घडी	 असतये.	 ्पा्पणया	 लाांब	 व	 जाड	 असतात.	 वाळवांटी	 प्रदयेशातील	
उांदीर,	सा्प,	कोळी,	सरडये	असये	प्राणी	खोलवर	हबळात	राहतात.	

1.14 वाळवंटातील प्राणी

ा	मजबूत	दात	असतात.	

बोटांमधील  
्पडदा

1.12 नसंहनसंहनस
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नहमप्रदेशातील प्राणयांचे अनुकूलन 
(      )

1.16  ्पक्यांतील अनुकूलन

	 याक,	ध्ुवीय	असवल,	्पाांढरा	कोलहा,	्पवगातीय	शयेळी,	चांदयेरी	कोलहा,	
सायबयेररयन	 हसकी	 कुत्ा,	 हहमहबबटा	 या	 प्राणयाांची	 व	 हवषुववृततीय	
जांगलातील	याच	जातीचया	प्राणयाांची	इांटरनयेटवरून	हचत्ये	हमळवून	तयाांची	
तुलना	करा.		
	 हहमप्रदयेशात	राहणाऱया	वरील	सवगा	प्राणयाांचये	तयाांचया	तवचयेवरील	लाांब	
व	दाट	केस,	्पाांढरये	हकुंवा	चांदयेरी	रांग	हये	वैहशषट	आहये.	तयाांचा	तयाांना	काय	
उ्पयोग	होत	असयेल?

सांगा ्पाहू !

हवेत संचार करणा या प्राणयांचे अनुकूलन (    )

	 रसतयावरून	धावणारी	वाहनये	व	आकाशात	उडणारी	 हवमानये	याांचया	
रचनयेतील	मुखय	फरक	कोणता	आहये?
	 ्पक्याांची	 शरीरयेदयेखील	 दोनही	 टोकाांना	 हनमुळती	 असलयानये	 तयाांना	
उडताना	हवयेचा	हवरोध	होत	नाही.	शरीरावरील	ह्पसाांचये	आवरण,	्पुढचया	
्पायाांचये	्पांखाांत	झालयेलये	रू्पाांतर,	्पोकळ	हाडये	याांमुळये	तयाांची	शरीरये	हलकी	व	
उडणयासाठी	अनुकूहलत	झाली	आहयेत.	 	
	 कीटकाांची	शरीरयेही	हनमुळती,	हलकी	असतात.	्पांखाांचया	दोन	जोड्ा	
व	काडीसारखये	सहा	्पाय	अशा	रचनयेमुळये	कीटक	हवयेत	उडू	शकतात,	तसयेच	
तयाांना	चालतानाही	 तुमही	 ्पाहहलये	असयेलच.	वटवाघूळ	 तयाचया	 ्पुढचया	
्पायाांचया	बोटाांमधयये	तवचयेचये	्पडदये	असलयानये	उडू	शकतये.	
	 तुमचया	्पररसरातील	हवहवध	्पक्षी	तसयेच	कीटकाांचये	हनरीक्षण	करा.	

या

याांना	याांना	याांन
या

ची	शरीरये	हलकी	व	

सर्पटणा या प्राणयांमधील अनुकूलन (   )
	 सा्प,	गाांडूळ	कसये	सर्पटतात	याचये	दुरून	हनरीक्षण	करा.	सर्पटताना	
कोणतया	अवयवाांचा	वा्पर	करतात?	तयासाठी	काही	हवशयेष	बदल	झालयेलये	
हदसतात	का?	या	बदलाांची	नोंद	करा.	्पाल,	सरडा,	मगर		याांसारखये	प्राणी	
सनायूांचा	वैहशषट्पूणगा	वा्पर	करून	सर्पटतात.	तयाचबरोबर	तयाांची	तवचा,	
्पांजये,	हवहशष्	रांग	याांमधयये	अनुकूलन	झालयेलये	असतये.	जसये,	्पाल,	घोर्पड	
याांचये	 ्पांजये	 नखयुक्त	 व	 ्पातळ	असतात,	 तर	 सा्पाची	 तवचा	खवलयेयुक्त	
असतये.	

्पंख

नखयुक्त ्पाय

ननमुळते शरीर

1.15 नहमप्रदेशातील प्राणी

1.17  सर्पटणारे प्राणी
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अन्नग्हणासाठी प्राणयांम ये झालेले अनुकूलन (     )

	 प्राणयाांचये	शाकाहारी	व	माांसाहारी	अशा	दोन	गटाांत	वगणीकरण	करता	ययेतये.	
तयासाठी	हवहशष्	असये	बदल	झालयेलये	असतात.	तया	आधारये	प्राणयाांना	अन्नग्रहण	
करणये	सो्पये	जातये.	तयाबाबत	अहधक	माहहती	आ्पण	‘्पोषण’	या	्पाठात	घयेणार		
आहोत.		
	 बयेडूक,	 सा्प,	 ्पक्षी,	 डास,	फुल्पाखरये	असये	 सवगा	 प्राणी	 तयाांचये	 भक्य	कसये	
हमळवतात	व	खातात,	तयाहवषयी	अहधक	माहहती	हमळवणयासाठी	हडसकवहरी,	
नलॅशनल	हजओग्राहफक	या	वाहहनयाांवरील	हवहवध	कायगारिम	्पहा.

्प रसर साधमया्धसाठी प्राणयांम ये झालेले अनुकूलन (     )

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

 अनुकूलन	ही	लगयेच	होणारी	प्रहरिया	नाही.	ही	प्रहरिया	हनरांतर	असतये.	हजारो	वषाां्पूवणी	अससततवात	असलयेलये	
प्राणी	आहण	आजचये	प्राणी	याांचया	शरीराांत	हदसणारये	बदल	हये	्पररससरतीनुसार	झालयेलये	अनुकूलनच	होय.	हये	
वैहवधय	ज्पणये	आ्पलये	कतगावय	आहये.		

ननरीक्षणांचया आधारे खालील तक्ता ्पूण्ध करा. (्प रसरातील इतरही प्राणयांची ननरीक्षणे करा.)
झालेले अनुकूलन प्राणी अनुकूलनाचा उ्पयोग

तीक्ण	सुळये हसांह,	वाघ माांस	फाडून	खाणयासाठी
टोकदार	लाांब	चोच
आखूड	चोच
लाांब	हचकट	जीभ
लाांब	मान

		 अहधवासानुसार,	भौगोहलक	्पररससरतीनुसार	हवहशष्	्पररसरात	जगणये,	्पुनरुत्पादन	करून	सवतःला	हटकवणये,		
अन्न	हमळवणये,	शत्ू्पासून	सवतःचये	रक्षण	करणये	अशा	अनयेक	बाबींसाठी	वयेगवयेगळ्ा	अवयवाांमधयये	व	शरीरहरियाांमधयये	
झालयेलये	बदल	महणजये	अनुकूलन	होय.

1.18 अन्नग्हणासाठीची काही अनुकूलने

	 हवहवध	 रांगाांचये	 सरडये	 व	 नाकतोडये	आ्पलयाला	 सहजरीतया	 हदसत	 नाहीत.	 वनस्पतींवर,	 गवतामधयये	 अरवा	
झाडाांचया	खोडाांवर	असताना	तयाांचया	शरीराचा	रांग	तया	हठकाणचया	रांगाशी	हमळताजुळता	राहतो.	

करण	करता	ययेतये.	
ा	अन्नग्रहण	

ती	आ्पण	‘्पोषण’	या	्पाठात	घयेणार		

	कसये	
री,	
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डानव्धनचा उतकांती नसद धा त (    )
	 चालसगा	 डाहवगान	 या	 जीवशासत्ज्ानये	 अनयेक	 प्रकारचया	 प्राणयाांचा	 आहण	
वनस्पतींचा	अभयास	करून	असये	सुचवलये,	की	जये	सजीव	तया	वयेळचया	्पयागावरणात	
जगणयास	 सवाांत	 जासत	 सक्षम	 होतये,	 तयेच	 सजीव	 ्पुढील	 काळात	 हटकणयाची	
शकयता	सवाांत	जासत	असतये.	यालाच	सक्षम तोच नटकेल	हसद्धानत	महणतात.	
हा	डाहवगानचा	्पहहला	हसद्धानत	आहये.
	 एखादा	सजीव	तयाला	फायदयेशीर	ठरणारये	एखादये	वैहशषट	घयेऊन	जनमाला	
आला	व	हटकू	शकला,	तर	तयाची	्पुढची	ह्पढी	तयाचयासारखीच	बनतये.	यालाच	
डाहवगानचा	दुसरा	नसनग्धक ननवडीचा	हसद्	धानत	असये	महणतात.

काल्ध नलननयसची द नवनाम ्पद्धती
	 कल्पना	 करा,	 की	 एका	 वगागात	 ‘कबीर’	 हकुंवा	 ‘हकरण’	 नावाचये	 चार	 हवद्ारणी	आहयेत.	 तयाां्पैकी	 एकाच	
हवद्ाथयागाब ल	तुमही	बोलत	आहात	तये	इतराांना	हनःसांहदगध्पणये	कळावये	महणून	तुमही	काय	कराल?	आ्पण	तयाांचये	
्पूणगा	नाव	साांगू.	जसये,	नाव	व	आडनाव.	यालाच	द नवनाम ्पद्धती महणतात.
	 प्रतययेक	सजीव	ओळखणयासाठी	द्	हवनाम	्पद्	धतीचा	अवलांब	केला	जातो.	तयानुसार	प्रतययेक	सजीवाला	एक	
वैज्ाहनक	नाव	दयेणयात	आलये	आहये.	या	नावात	दोन	सांज्ा	आहयेत.	्पहहली	सांज्ा	प्रजाती	दशगावतये,	तर	दुसरी	सांज्ा	जाती	
दशगावतये.	आांतरराष््ीय	नामकरण	सांहहतयेचया	 हनयमानुसार	सवगा	सजीवाांना	द्	हवनाम	्पद्धतीनये	वैज्ाहनक	नावये	दयेणयात	
आली	आहयेत.
	 एका	जातीमधील	सवगा	सजीव	इतके	सारखये	असतात,	की	तयाांचयाांत	रांग,	उांची,	शये्पटीची	लाांबी	असये	काही	भयेद	
असलये	तरी	सांकर	होतो,	प्रजनन	व	वांशवृद्	धी	होऊ	शकतये.	उदाहरणारगा,	जगभरातील	सवगा	माांजरये	एकाच	प्रजातीत	
मोडतात.	तसयेच	प्राणयाांत	कोंबडी,	गाय,	कुत्ा	इतयादी	आहण	वनस्पतींमधयये	आांबा,	मका,	गहू.	

वनस्पती	व	प्राणयाांचये	वगणीकरण	का	व	कोणकोणतया	हनकषाांचया	आधारये	केलये	जातये?

सजीवांचे वगमीकरण (    )

असे होऊन गेले

	 आ्पलया	 सभोवतालचया	 या	
वैहवधय्पूणगा	 सजीव	 सृष्ीतील	 सजीवाांचा	
एकाच	वयेळी	अभयास	करणये,	तयाांना	लक्षात	
ठयेवणये	हये	अवघड	असतये.
	 आजवर	अनयेक	शासत्ज्ाांनी		वनस्पतींचये	
व	प्राणयाांचये	सवतांत््पणये	वगणीकरण	वयेगवयेगळ्ा	
गुणधमाांचये	 हनकष	 लावून	 केलये	 आहये.	
यासाठी	वगणीकरणाची	एक	उतरांड	बनवली	
जातये.	 याची	 सुरुवात	 प्राणी	 सृष्ी	 अरवा	

्पदानुकम आंबा मानव

सृष्ी	(Kingdom) Plantae Animalia

सांघ	(Phylum) Anthophyla Chordata

वगगा	(Class) Dicotyledonae Mammalian

गण	(Order) Sapindales Primates

कुल	(Family) Anacardiaceae Hominidae

प्रजाती	(Genus) Mangifera Homo

जाती	(Species) indica sapiens

थोडे आठवा.

वनस्पती	सृष्ी	ययेरून	होतये.	्पुढये	सजीवाांचया	गुणधमाांतील	ठळक	आहण	मूलभूत	सामय	व	भयेद	याांचया	आधारये	तयाांचये	
ठळक	गट	तयार	होतात.	यालाच	‘वगमीकरणाचा ्पदानुकम  (   )	महणतात.
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वनस्पती व प्राणी सृष्ीतील द नवनाम ्पद्धतीने वगमीकरण केलेली 
काही उदाहरणे ्पु े नदली आहेत. 

सजीव व ाननक नाव
कुत्ा कॅहनस	फॅहमलयररस
गाय बोस	टालॅअरस
जासवांद हहहबसकस	रोझा-सायनयेसनसस

जवारी सॉघगाम	वहलगयेर

सवा याय

1. शोधा ्पाहू माझा जोडीदार !
  अ  गट                 ब  गट
1. कमळ	 अ.	फुलये	व	्पानये	कीटकाांना	आकहषगात	करतात.
2. कोरफड	आ.	अन्नग्रहणासाठी	चूषक	मुळये	असतात.
3. अमरवयेल		 इ.	वाळवांटात	राहणयासाठी	अनुकूहलत.
4. घट्पणणी	 	 .	्पाणयात	राहणयासाठी	अनुकूहलत.

2.  ्प रच्छेद वाचा व खाली नदले्या प्र नांची उततरे
तुमचया श दांत नलहा.
	मी	्पेंसगवन,	बफागाळ	प्रदयेशात	राहतो.	मा या	शरीराची	
्पोटाकडील	 बाजू	 ्पाांढरी	 आहये.	 माझी	 तवचा	 जाड	
असून	तवचयेखाली	चरबीचये	आवरण	अाहये.	माझये	शरीर	
दोनही	 टोकाांना	 हनमुळतये	अाहये.	 माझये	 ्पांख	आकारानये	
लहान	आहयेत.	 माझी	बोटये	 ्पातळ	 तवचयेनये	जोडलयेली	
आहयेत.	आमही	नयेहमी	रवयानये	राहतो.
अ.	 माझी	तवचा	जाड,	्पाांढऱया	रांगाची	व	तया	खाली	

चरबीचये	आवरण	कशासाठी	असावये?
आ.	आमही	 नयेहमी	 रवयानये	 एकमयेकाांना	 हचकटून	का	

राहतो?
इ.		 ध्ुवीय	 प्रदयेशात	 कायमसवरू्पी	 वासतवय	

करणयासाठी	तुमचयामधयये	कोणतये	अनुकूलन	हवये		
आहण	का?

ई.	 मी	कोणतया	भौगोहलक	प्रदयेशात	राहतो?	का?

3. खोटे कोण बोलतो?
अ.		झुरळ			ः	मला	्पाच	्पाय	आहयेत.
आ.	कोंबडी	ः	माझी	बोटये	तवचयेनये	जोडलयेली	आहयेत.
इ.		 हनवडुांग	ः	माझा	माांसल	हहरवा	भाग	हये	्पान	आहये.

4. खालील नवधाने वाचून तयाआधारे अनुकूलन
संदभा्धत ्प रच्छेद लेखन करा.
अ.		वाळवांटात	खू्प	उषणता	आहये.
आ.		गवताळ	प्रदयेश	हहरवागार	असतो.
इ.		 कीटक	जासत	प्रमाणात	आढळतात.
ई.		 आमही	ल्पून	बसतो.
उ.		 आमचये	कान	लाांब	असतात.

5. खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
अ.		उांटाला	‘वाळवांटातील	जहाज’	का	महणतात?
आ.	हनवडुांग,	बाभूळ	व	इतर	वाळवांटी	वनस्पती	कमी

्पाणयाचया	प्रदयेशाांत	सहज	का	जगू	शकतात?
इ.	 सजीवाांमधील	 अनुकूलन	 आहण	 तयाांचया	

सभोवतालची	 ्पररससरती	 याांचयात	 काय	 सांबांध	
आहये?

ई.	 सजीवाांचये	वगणीकरण	कसये	केलये	जातये?

उ्पकम ः		आहदमानवा्पासून	आजचया	मानवा्पयांत	झालयेलये	
अनुकूलन	कसये	घडत	गयेलये	असयेल,	याची	माहहती	
हमळवा.

2 	एहप्रल	हा	‘जागहतक	बयेडूक	
सांरक्षण	हदवस’	अाहये.	वनय	जीव	
सांरक्षण	 कायद्ानुसार	 तयाांना	
मारणये,	 इजा	 ्पोहोचवणये	 याांवर	
बांदी	आहये.	

	 याचप्रमाणये	 आ्पलया	 सभोवताली	 आढळणाऱया	 प्राणयाांची	 व	
वनस्पतींची	वैज्ाहनक	नावये	शोधा	व	वगागात	चचागा	करा.

t t t
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प्राथनमक मूळ

उ्पमूळ

मूलरोम

मूलटो्पी

मूलाग्

2.2 सोटमूळ

1.	्पररसरातील	हवहवध	वनस्पती	आ्पणाांस	कशामुळये	सहज	ओळखता	ययेतात?
2.	वनस्पतींचये	हवहवध	अवयव	कोणतये?

	 वयेगवयेगळ्ा	वनस्पतीचये	मूळ,	खोड,	्पानये,	फुलये,	फळये	इतयादी	वयेगवयेगळी	असतात.	या	हवशयेष	गुणधमाांचा	वा्पर	
करून	आ्पण	वनस्पतींना	ओळखतो.	आ्पण	वनस्पतीचया	या	अवयवाांची	आता	सहवसतर	ओळख	करून	घयेऊया.
मूळ ( )

	 बीचया	आतून	जहमनीचया	हदशयेनये	वाढणाऱया	भागास	आनदमूळ 
( ),	 तर	 जहमनीचया	 वर	 वाढणाऱया	 भागास	 अंकुर 
( ) महणतात.	
	 आहदमुळा्पासून	 बनलयेलया	 मुळाची	 वाढ	 जहमनीखाली	 होतये.	
मुळाचा	जहमनीलगतचा	भाग	जाडसर	असतो.	्पुढये	तो	हनमुळता	होत	
जाऊन	 टोकदार	 होतो.	 जहमनीखाली	 आधारासाठी	 वाढणाऱया	
वनस्पतींचया	या	अवयवास मूळ महणतात.	
	 जहमनीमधयये	काही	वनस्पतींचया	मुळाांना	उ्पमुळये	फुटतात	व	ती	
हतर्पी	वाढून	जहमनीत	दूरवर	्पसरतात.	मुळये	झाडाला	आधार	दयेतात.	
अशा	प्रकारचया	मुळाांना	सोटमूळ	(  )	असये	महणतात.		
	 मुळाांचया	टोकाांचया		भागाांवर	केसासारखये	धागये	असतात.	तयाांना 
मूलरोम	 (  )	 महणतात.	 मुळाचया	 टोकाचा	 भाग	 नाजूक	
असतो.	मुळाची	वाढ	याच	भागात	होत	असतये.	तयाला	इजा	होऊ	नयये	
महणून	 तयावर	 टो्पीसारखये	 आवरण	 असतये.	 तयाला	 मूलटो्पी  
(  ) महणतात.	

करून ्पहा.
1.	काचयेचया	चांचु्पात्ात	वतगामान्पत्ाचा	बोळा	ठयेवा.	्पाणी	हशां्पडून	बोळा	ओलसर	करा.	
काच	आहण	कागद	याांमधयये	हभजवलयेलये	हरभरये	/	मटकीचये	दाणये	ठयेवा.	दोन-तीन	हदवसाांनी	
हबयाांमधयये	होणाऱया	बदलाांची	नोंद	करा.	

2.	 काचयेचया	 बरणीत	 ्पाणी	 घयेऊन	 तयाचया	 तोंडावर	 एक	 काांदा,	
तयाची	 मुळये	 ्पाणयाचया	 हदशयेत	 राहतील,	असा	 ठयेवा.	आठ	 हदवस	
वाढणाऱया	मुळाांचये	हनरीक्षण	करा. 
	 खोडा्पासून	 फुटणाऱया	 तांतूसारखया	 मुळाांना	 तंतुमय मुळे 
(  )	महणतात.
 मुळांचे सोटमूळ व तंतुमय मूळ हे दोन प्रमुख प्रकार असून 
द नवदल वनस्पतींम ये सोटमूळ असते, तर एकदल वनस्पतींम ये 
तंतुमय मुळे असतात.

2.1 मूळनननम्धती

2.3 तंतुमय मुळे 

थोडे आठवा.

 2. वनस्पती ः रचना व काय

अंकुर

आनदमूळ
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 3.	एका	कुुंडीत	वाटाणा,	मोहरी,	जवारी,	मका,	धनये	याांचये	दाणये	्पयेरा.	आठ	
हदवस	काळजी्पूवगाक	वाढवा.	शयेवटी	रो्पये	वीतभर	उांचीची	झालयानांतर	कुुंडीतील	
माती		ओली	असताना	अलगद	उ्पटा	आहण	्पाणी	भरलयेलया	काचयेचया	मोठ्ा	
शांकु्पात्ात	ठयेवा	जयेणयेकरून	मुळाांना	इजा	न	होता	मुळाांवरील	माती	हनघून	जाईल.	
आता	या	मुळाांचये	काळजी्पूवगाक	हनरीक्षण	करा.	कोणतया	वनस्पतीचये	सोटमूळ	व	
कोणतया	वनस्पतीचये	तांतुमय	मूळ	आहये	तये	्पहा.
	 मका,	ऊस,	जवारी	याांना	जहमनीत	वाढणारी	मुळये	व	जहमनीचया	वरील	
खोडाां्पासून	वाढणारी	आगंतुक मुळे अशी	दोन	प्रकारची	मुळये	असतात.	माती	
घट्	ट	धरून	ठयेवणये,	्पाणी,	खहनजये	व	क्षार	शोषून	घयेणये,	आधार	दयेणये	अशी	हवहवध	
कायजे	 मुळाांना	करावी	लागतात,	 तयासाठी	 तयाांचयामधयये	 झालयेलया	 बदलाांमुळये	
तयाांना	रू्पांत रत मुळे महणतात.	यामधयये	प्रामुखयानये	हवाई	मुळये,	आधार	मुळये,	
धावती	मुळये,	शवसन	मुळये	याांचा	समावयेश	हायेतो.

	 4. काचयेचया	एका	लहान	बरणीत	्पाणी	भरून	घया.	तयात	एक	रो्पटये	ठयेवा.	
रो्पटाची	मुळये	्पाणयात	बुडतील	अशी	ठयेवा.	्पाणयाचया	्पातळीची	खूण	करा.	
आता	तयावर	5	हमली	तयेल	टाका.	दुसऱया	हदवशी	्पाणयाचया	्पातळीची	नोंद	
करा.	
	 असये	का	झालये,	याची	वगागात	चचागा	करा.

1. हचांच,	आांबा	या	वनस्पतींची	मुळये	तांतुमय	असती	तर	काय	झालये	असतये?
2.	मुळाांचया	टोकाला	इजा	झाली	तर	काय	होईल?
3.	मयेरी,	्पालक,	काांदा	या	वनस्पतींची	मुळये	कोणतया	प्रकारची	आहयेत?

2.4 म याचे ताट

माहीत आहे का तुमहांला?

	 वडाचया	खोडावर	फुटलयेली	मुळये	जहमनीचया	 हदशयेनये	वाढतात.	
तयाांना	्पारांबया	महणतात.	या	्पारांबयाांचा	कोणता	उ्पयोग	होत	असयेल?	
वटवृक्षाला	 सुरुवातीचया	 काळात	 रोड्ाच	 ्पारांबया	 असतात.	
कालाांतरानये	या	्पारांबयाची	सांखया	वाढून	तयाांचये	जांगलच	तयार	होतये.
	 कोलकाता	ययेरील	इांहडयन	बोटलॅहनकल	गाडगानमधयये	सुमारये	250	
वषाांचये	वडाचये	झाड	खू्प	मोठ्ा	्पररसरात	्पसरलये	आहये.	या	झाडाला	
हजारो	्पारांबया	आहयेत.	असये	वृक्ष	अा्पलया	्पररसरात	आहयेत	का?

2.5 ्पाणयाची ्पातळी

	 मुळा,	गाजर,	बीट	याांचये	जहमनीखालील	भाग	जाड,	माांसल	आहण	फुगीर	
का	असतात?	हये	वनस्पतीचये	कोणतये	अवयव	आहयेत?

जोड तंत् ानाची. हवहवध	प्रकारचया	मुळाांची	्छायाहचत्ये	हमळवा	व	तुमचया	हमत्ाांना	ई-मयेल	 ारये	्पाठवा.

जरा डोके चालवा.

मानहती नमळवा. 
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तक्ता ्पूण्ध करा. (्प रसरातील इतर वनस्पतींचयाही खोडांची मानहती नमळवा.)
वनस्पतीचे खोड ्पेरे जाडी (नममी) कांडे लांबी (नममी)

1.	ऊस
2.	मयेरी
3.	.........	

्पान ( )
	 खोडाला	्पयेराचया	जागी	्पानये	असतात.	सामानयतः	
ती	 ्पातळ,	 ्पसरट	 आहण	 हहरवया	 रांगाची	 असतात.	
्पानाचया	 ्पसरट	 भागाला	 ्पण्ध्पत्	 (  ) 
महणतात.
	 ्पणगा्पत्ाचया	 कडयेला	 ्पण्धधारा	 (  ) 
महणतात.	्पणगाधारा	या	प्रामुखयानये		सलग,	खांहडत	हकुंवा	
दांतयेरी	असतात.	

खोड ( )	
	 रुजणाऱया	 बीजातील	जहमनीचया	 वर	 वाढणाऱया	
अांकुरा्पासून	खोडाची	वाढ	जहमनीचया	वर	होतये.	अांकुर	
जसजसा	 वाढतो	 तसतशी	 खोडाची	 लाांबी	 वाढतये.	
खोडावर	 ्पेरे ( )	 असतात.	 जया	 हठकाणी	 ्पयेरये	
असतात	 तयेरये	 ्पानये	 फुटतात.	 खोडाचया	 दोन	 ्पयेराांतील	
अांतराला	 कांडे	 ( )	 महणतात.	 खोडाचया	
अग्रभागाला	मुकुल	( )	असये	महणतात.	एक	फाांदी	
घयेऊन	आकृतीत	दाखवलयाप्रमाणये	तयातील	हवहवध	भाग	
शोधा.

2.7 ्पानाचे नवनवध भाग

्पेर

कांडे

मुकुल

सलग दंतेरी खंनडत

	 ्पणगा्पत्ाचया	्पुढचया	टोकाला	्पणा्धग्	(  )	महणतात.	यात	मुखयतः	हनमुळतये,	टोकदार	व	गोलाकार	
असये	प्रकार	असतात.	काही	वनस्पतींचया	्पानाांना	देठ	( )	असतात,	तर	काही	वनस्पतींचया	्पानाांना	दयेठ	
नसतात.	्पणगा्पत्ाचा	खोडाशी	जोडलयेला	भाग	महणजये	्पण्धतल	(  )	होय.	काही	्पानाांचया	्पणगातला्पाशी	
्छोटासा	्पानासारखा	भाग	हदसतो.	तयाला	उ्प्पण	( )	महणतात.	उ्प्पणजे	सवगाच	वनस्पतींमधयये	असतात	का?
	 काही	वनस्पतींचया	्पानाांमधयये	एकच	्पणगा्पत्	असून	एकच	मधयशीर	असतये,	अशा	्पानाांना	साधे ्पान महणतात	
तर	काही	्पानाांमधयये	मुखय	हशरयेभोवती	्पणगा्पत्	अनयेक	लहान	लहान	्पहणगाकाांमधयये	( )	हवभागलयेलये	असतये,	अशा	
्पानाांना	संयुक्त ्पान	महणतात.	साधये	्पान	व	सांयुक्त	्पान	हये	्पानाांचये	मुखय	प्रकार	आहयेत.

्पान

्पणा्धग्

्पण्धधारा

शीर

म यशीर

्पण्धतल

देठ
उ्प्पण्ध

मुकुल

वा णारे टोक

2.6 खोडाचे नवनवध भाग
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करून ्पहा.

	 खोडाांवरील	 ्पानाांचया	 माांडणीनुसार	 तीचये	 प्रामुखयानये	 एकाांतररत,	आवतणी,	 सांमुख,	 वतुगाळाकार	 असये	 प्रकार	
्पडतात 	तर	आकारानुसार	्पणगा्पत्ये	प्रामुखयानये	गोलाकार,	हसताकार,	तरफदार,	लांबाकार	अशा	प्रकारची	अाढळून	
ययेतात.

एक	ह्पां्पळाचये	व	एक	मकयाचये	्पान	घया.	दोनही	
्पानाांचया	्पणगा्पत्ाांचये	काळजी्पूवगाक	हनरीक्षण	करा.

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

	 ह्पां्पळाचया	्पणगा्पत्ाचया	मधोमध	एक	जाड	शीर	( )	असतये.	यामुळये	
मुखय	्पणगा्पत्	दोन	भागाांत	हवभागलयासारखये	हदसतये.	या	मुखय	हशरयेस	उ्पहशरा	
फुटून	तयाांचये	एक	जाळयेच	तयार	होतये,	तर	मकयाचया	्पणगा्पत्ाचया	सवगा	हशरा	या	
्पणगा्पत्ाचया	खोडाला	हचकटलयेलया	भागा्पासून	तये	टोकाकडये	अशा	एकमयेकाांस	
समाांतर	असतात.	ह्पां्पळाचये	्पणगा्पत्	हये	जाळीदार नशरानव यास	(  

)	असणारये,	तर	मकयाचये	्पणगा्पत्	समांतर नशरानव यास	(  
)	असणारये	असतये.

	 ्पररसरातील	आणखी	काही	झाडाांचया	्पानाांचये	काळजी्पूवगाक	 हनरीक्षण	
करून	तयाांचया	्पानाांचा	हशराहवनयास	ओळखा.

	 गुलाब,	कडुहनांब,	कोहरांबीर,	 जासवांद	 इतयादींची	 	 ्छोटी	फाांदी	
घयेऊन	हनरीक्षण	करा.	

एकांत रत आवतमी संमुख वतु्धळाकार

्प रसरातील वनस्पतींचे ननरीक्षण करून तक्ता ्पूण्ध करा.
रि. वनस्पतीचये	

्पान
्पानाचा
प्रकार

्पणगा्पत्ाचा
आकार

हशराांची
माांडणी

्पणगाधारयेचा
	आकार

्पणागाग्राचा
आकार

्पणगादयेठ
आहये/	नाही

उ्प्पणगा
आहये/नाही

खोडावरील
रचना	प्रकार	

1. मका
2.	 कदगाळ
3.	 ह्पां्पळ
4. रुई

थोडी गंमत !
	 जहमनीवर	्पडलयेलये	ह्पां्पळाचये	एक	्पान	घयेऊन	तये	15	तये	20	हदवस	्पाणयात	टाकून	ठयेवा.	्पाणयाबाहयेर	काढून	
सुकवा.	तयार	झालयेलया	्पानाचया	जाळी्पासून	भयेटकाडगा	तयार	करा.	

2.9 ्पाने

2.8  ्पानांची मांडणी

तुमहांला आ ळले्या वनश ्पूण्ध 
्पानाचे नचत् येथे का ा.
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करून ्पहा.

फूल	( )

	 1.	जासवांदीचये	्पूणगा	उमललयेलये	फूल	घयेऊन	तयाचये	हनरीक्षण	करा.
	 	 फुलाला	 लाांब	 हकुंवा	आखूड	 दयेठ	 ( )	 असतो.		
दयेठाचये	 एक	 टोक	 खोडाला	 जोडलयेलये	 असतये.	 फूल	 जया	
हठकाणी	दयेठाला	ययेतये,	तो	भाग	सामानयतः	्पसरट	व	फुगीर	
असतो.	 तयाला	्पु ्पाधार	 ( )	असये	 महणतात.	
फुलाचया	 ्पाकळ्ा	 आहण	 इतर	 भाग	 या	 ्पुष्पाधारावर	
असतात.	
 ननदल्पुंज ( ) ः	 	 कळी	 अवसरयेत	 ्पाकळ्ा	
हहरवया	रांगाचया	्पानासारखया	भागानये	झाकलयेलया	असतात.	
हये	आवरण	महणजये	हनदल्पुांज	होय.	
 दल्पुंज ( ) ः दल्पुांज	्पाकळ्ाांनी	( ) 
बनलयेला	असतो.	वयेगवयेगळ्ा	फुलाांचये	दल्पुांज	जसये	गुलाब,	
मोगरा,	 शयेवांती,	 जासवांद,	 तगर,	 कणहयेर	 या	 फुलाांचया	
दल्पांुजाांचये	आकार,	गांध	व	रांग	याांचये	हनरीक्षण	करा.
 ्पुमंग ( ) ः	फुलाचा	हा	 ्पुस ांगी	भाग	
असून	तो	्पुंकेसराचा	 ( )	बनलयेला	असतो.	तयात	
्परागकोष	व	वृांत	असतात.
 जायांग ः ( )	 ः	 फुलाचा	 हा	 सत्ीहलांगी	
भाग	असून	तो	सत्ीकेसराचा	( )	 	बनलयेला	असतो	
तयात	कुक्षी,	कुक्षीवृांत	व	अांडाशय	असतये.
	 2.	एक	चाांगलये	बलयेड	घया	आहण	फुलाचया	कुक्षी्पासून	
( )	 दयेठा्पयांत	 उभा	 ्छयेद	 घया.	 या	 दोन	 भागाां्पैकी	
प्रतययेक	भागामधयये	सारखीच	रचना	तुमहाांला	हदसयेल.	
	 ्परागकोष	 ्प 	 झालयावर	 फुटतो	 आहण	 तयातील	
्परागकण	हये	कुक्षीवर	जाऊन	्पडतात.	या	हरिययेला	्परागीभवन 
( ) असये	 महणतात.	 या	 ्परागीभवना्पासून	 ्पुढये	
अांडाशयातील	बीजाांडाांचये	फलन	होऊन	तयाचये	रू्पाांतर	बीमधयये	
होतये,	तर	अांडाशयाचये	रू्पाांतर	फळात	होतये.

नवनवध फुलांचे ननरीक्षण करा व खालीलप्रमाणे तक्ता तयार करा.

फुलाचे 
नाव

ननदल 
सं या

ननदल जोडलेली 
नकंवा सवतंत्

दल
सं या

दले जोडलेली 
नकंवा सवतंत्

्पुमंग व जायांग यांचे सवरू्प

जरा डोके चालवा.

2.1  जासवंदीचया फुलाचा उभा ्छेद

कुक्षी कुक्षीवृंत
्परागकोष

वृंत
दल्पुंज

ननदल्पुंज

देठ

अंडाशय

दयेठाचये	 एक	 टोक	 खोडाला	 जोडलयेलये	 असतये.	 फूल	 ज
हठ

फुलाच

हह
हये	आवरण	म

ब
मोग
दल्पांुजाांचये	आकार,	गांध	व	रांग	याांचये	हनरी

्पाकळी

देठ

कुक्षी
्परागकोष

	फुलाांवर	हभरहभरणाऱया	फुल्पाखराांचा	वनस्पतींना	कोणता	उ्पयोग	होतो?	
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सवा याय

1. वनस्पतींची तीन उदाहरणे द्ा.
अ.		काटयेरी	आवरणाची	फळये	असणाऱया	-
आ.		खोडावर	काटये	असणाऱया	-
इ.		लाल	फुलये	असणाऱया	-
ई.		ह्पवळी	फुलये	असणाऱया	-
उ.		रात्ी	्पानये	हमटणाऱया	-
ऊ.	एकच	बी	असणारी	फळये	असणाऱया	-
ए.	फळामधयये	अनयेक	हबया	असणाऱया	-

2. कोणतयाही एका फुलाचे ननरीक्षण करा. तयाचे 
नवनवध भाग अ यासा व तयाचे वण्धन तुमचया
श दांत नलहून आकृती का ा.

3. काय सारखे? काय वेगळे?
अ.	जवारी	आहण	मूग
आ.	काांदा	आहण	कोहरांबीर
इ.	केळीचये	्पान	व	आांबयाचये	्पान
ई.	नारळाचये	झाड	व	जवारीचये	ताट

4.  खालील नचत्ांनवषयीचे स्पष्ीकरण तुमचया श दांत
नलहा.

5. वनस्पतींचया अवयवांची काय स्पष् करा.
6. खाली ्पानांचे काही गुणधम्ध नदलेले आहेत. प्रतयेक

गुणधमा्धचे एक ्पान शोधून वनस्पतीचे वण्धन नलहा.
गुळगुळीत	 ्पृष्ठभाग,	 खडबडीत	 ्पृष्ठभाग,	 माांसल
्पणगा्पत्,	्पणगा्पत्ावर	काटये.

7. तुमही अ यासले्या वनस्पतींचया नवनवध भागांची
नावे खालील चौकटीत शोधा.

उ्पकम  ः  सांगणकावर	 ्पेंटरिशचया	 साहाययानये	 हवहवध	
्पानाांची	हचत्ये	काढा	व	तुमचया	नावानये	फोलडर	
मधयये	सयेवह	करा.

	 आ्पण	दैनांहदन	जीवनात	वयेगवयेगळी	फळये	वा्परतो.	प्रतययेक	फळ	हये	
वैहशषट्पूणगा	आहये.	तयाचा	आकार,	रांग,	चव	याांमधयये	हवहवधता	आढळून	
ययेतये.	आांबयात	 एकच	कोय	असतये,	 तर	 फणसात	असांखय	 गरये	 व	 हबया	
असतात.	
	 बोर,	आांबा,	 हचकू,	सफरचांद	अशा	फळाांची	 हनरीक्षणये	करा.	काय	
हदसतये?	तयाांमधयये	कवचाची,	गराची	व	हबयाांची	रचना,	सांखया	वयेगवयेगळी	
असतये.	 काजूसारखया	 काही	 फळाांमधयये	 बी	 रोडयेसये	 बाहयेरचया	 बाजूस	
आलयेलये	असतये.		
	 शेंगदाणये,	वाटाणा,	गहू,	जवारी	या	हबया	तीन	तये	चार	तास	्पाणयात	
हभजवा.	हचमटीनये	बी	दाबा.	कोणतया	बी	चये	दोन	समान	भाग	होतात	तये	
्पहा.	जयाचये	दोन	समान	भाग	होतात	तयाांना	द नवदल बी		( ) 
महणतात,	 तर	 जयाांचये	 दोन	 समान	 भाग	 होत	 नाहीत	 तयाांना	 एकदल बी 
( )	महणतात. 2.11 नवनवध फळे व नबया

फळ	( ) 

अां सो 		ट 		मू 	ळ 	फू 		मू	 	बी
	बा 	कु 	शी 	कु 	ल 		ल 		ळ 	जाां
	क्षी 		्पये 		र 	ल 	खो 		रो   फ 		ड
	अां 	डा	 		श 		य 		ग्र 		ड 		म 		द
	जा 	दये 		ठ 	णागा   ए 		क 		द 	ल
	्पा 	याां 		्प 		णगा 		त 		ल 	काां 		्पुां
		्पु 	मां 		ग 	्पा 	क 	ळी 		डये 		ज

अ आ t t t
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	 1.	हवयेमधयये	कोणकोणतये	वायू	असतात?	हवयेला	एकहजनसी	हमश्रण	का	महणतात?
	 2.	हवयेमधयये	असलयेलया	वयेगवयेगळ्ा	वायूांचये	उ्पयोग	कोणतये	आहयेत?

हवेचे गुणधम्ध (   )
	 आ्पलया	सभोवताली	हवा	असली	तरी	ती	आ्पलया	डोळ्ाांना	हदसत	नाही,	तरी	हवयेचये	अससततव	आ्पलयाला	
जाणवतये.	जयेवहा	आ्पण	शवास	घयेतोये	तयेवहा	नाकावाटये	हवा	आत	घयेतली	जातये.	तोंडासमोर	हात	धरून	फुुंकर	मारलयास	
आ्पलयाला	हवयेचा	स्पशगा	जाणवतो.

	 1.	झाडूची	 एक	काडी	 हकुंवा	शीत्पयेयये	 ह्पणयासाठी	 वा्परतात	 ती	 सट्ॉ	
घया.	 काडीला	 मधयभागी	 दोरा	 बाांधून	 अशा	 प्रकारये	 टाांगा	 की	 ती	 बरोबर	
आडवया	रयेषयेत	राहील.
	 काडीचया	दोन	टोकाांना	दोन	सारखया	आकाराांचये	रबरी	फुगये	बाांधा.	काडी	
आडवया	रयेषयेत	राहील	असये	्पहा.	आता	तयाांतील	एक	फुगा	काढा	आहण	तो	
फुगवून	्परत	काडीला	्पूवणीचया	जागी	बाांधा.	आता	काडी	आडवया	रयेषयेत	राहतये	
का?	 फुगवलयेला	 फुगा	 बाांधलयेलये	 काडीचये	 टोक	 खाली	 जात	 असलयाचये	
आढळयेल.	महणजये	हवयेला	वजन	असतये.	हवा	हये	वायूांचये	हमश्रण	असलयानये	इतर	
्पदाराांप्रमाणयेच	हवयेलासुद्धा	वसतुमान आहण	वजन	आहये.
	 2.	सुई	नसलयेली	इांजयेकशनची	एक	हसररांज	घया.	हतचा	दट्	टा	ओढा	व	
तया	वयेळी	दट्	टाचये	हनरीक्षण	करा.
	 दट्	टा	 सहज्पणये	 बाहयेर	ओढता	 ययेतो.	 बाहयेर	ओढलयेला	 दट्	टा	 हात	
सोडलयावरही	तसाच	राहतो.	आता	हसररांजचये	ह्छद्र	अांगठ्ानये	घट्	ट	बांद	करा	व	
दट्	टा	बाहयेर	ओढा	व	नांतर	हात	सोडून	द्ा.	दट्	टा	बाहयेर	ओढणयासाठी	
जासत	जोर	लावावा	लागतो	का	कमी?	हात	सोडलयावर	दट्	टा	तसाच	राहतो	
का?
	 हवयेमधील	 वायूांचये	 रयेणू	 सतत	 हालचाल	करत	असतात.	 हये	 रयेणू	 जयेवहा	
एखाद्ा	वसतूवर	आदळतात	 तयेवहा	 तया	 वसतूवर	 तये	 दाब	 हनमागाण	करतात.	
हवयेचया	या	दाबालाच	आ्पण	 वातावरणाचा दाब 	असये	महणतो.
	 हसररांजचये	 ह्छद्र	 बांद	 करून	 दट्	टा	 खयेचलयावर	 हसररांजमधलया	 हवयेला	
जासत	जागा	 उ्पलबध	 होतये	आहण	 ती	 हवरळ	 होतये.	 तयामुळये	 हसररांजमधलया	
हवयेचा	दाब	कमी	होतो.	बाहयेरचा	दाब	मात्	तुलनयेनये	खू्प	जासत	असतो.	महणूनच	
बाहयेर	खयेचलयेला	दट्	टा	सोडून	 हदला	की	तो	लगयेच	आत	ढकलला	जातो.		
ही	हसररांज	उभी,	आडवी,	हतरकी	अशा	वयेगवयेगळ्ा	ससरतींमधयये	धरून	हाच	
प्रयोग	 केलयास	 प्रतययेक	 वयेळी	 दट्	टा	 तयेवढाच	 आत	 गयेलयाचये	 आढळयेल.	
यावरून	वातावरणाचा दाब सव्ध नदशांनी समान	असतो,	हये	आ्पलया	लक्षात	
ययेईल.

करून ्पहा.

3.1 फुगे

3.2  हवेचा दाब

थोडे आठवा.

न्छरि

द ा

 3. नसनग्धक संसाधनांचे गुणधम्ध
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माहीत आहे का तुमहांला?

	 चांद्रावर	वातावरणाचा	दाब	असयेल	का?	

असे होऊन गेले
	 डलॅहनअल	बनागायेली	 या	 सवीहडश	शासत्ज्ानये	 1726	साली	 महत्वाचये	 तत्व	
माांडलये,	की	हवयेचा	वयेग	वाढला	तर	 हतचा	दाब	कमी	होतो	आहण	याउलट	जर	
हवयेचा	 वयेग	 कमी	 झाला,	 तर	 दाब	 वाढतो.	 एखादी	 वसतू	 हवयेमधून	 गहतमान	
असलयास	तया	वसतूचया	गतीचया	लांब	हदशयेला	हवयेचा	दाब	कमी	होतो	आहण	मग	
आजूबाजूची	हवा	जासत	दाबाकडून	कमी	दाबाकडये	जोरानये	वाहू	लागतये.

	 एका	प्लॅससटकचया	क्पामधयये	्पाणी	घयेऊन	तयामधयये	एक	सट्ॉ	उभी	धरा.	
दुसऱया	 एका	 सट्ॉचा	 लहान	 तुकडा	 ्पहहलया	 सट्ॉचया	 वरचया	 तोंडाजवळ	
काटकोनात	धरा.	सट्ॉचया	लहान	तुकड्ातून	जोरानये	फुुंकर	मारा.	तुमहाांला	
्पाणयाचा	फवारा	उडताना	हदसयेल.	असये	का	घडलये?
	 सट्ॉमधून	फुुंकर	मारलयावर	तयाचयासमोर	असलयेली	हवा	दूर	ढकलली	
जातये	आहण	तयामुळये	तया	हठकाणी	असलयेला	हवयेचा	दाब	कमी	होतो.		सट्ॉचया		
वरचया	तोंडाजवळ	असलयेलया	हवयेचा	दाब	वातावरणाचया	दाबा्पयेक्षा	कमी	
झालयानये	क्पमधील	्पाणी	जासत	दाबाकडून	कमी	दाबाकडये	महणजये	वरचया	
हदशयेनये	 ढकललये	 जातये	 व	 ्पाणी	 फवाऱयाचया	 रू्पात	 बाहयेर	 ्पडतये.	 जयेव ा	
जोरात	 फुुंकर	 माराल,	 तयेव ा	 मोठ्ा	 प्रमाणात	 फवारा	 उडत	 असलयाचये	
लक्षात	ययेईल.	सट्ॉचा	हा	फवारा	बन लीचया	तत्वावर	कायगा	करतो.	

डरॅननयल बन लीचे 
्छायानचत् इंटरनेटवरून या 

व येथे नचकटवा. हे 
करणयासाठी तुमही 

संगणकावर कोणकोणतया 
कृती के्या?

थोडी गंमत !
	 ्पाणयानये	्पूणगा	भरलयेलया	्पयेलयाचया	
तोंडावर	 ्पुठ्ठाचा	 तुकडा	 बसवा.	
्पुठ्ठाला	हातानये	आधार	दयेऊन	्पयेला	
झटकन	उलटा	करा.	हाताचा	आधार	
काढून	घया.	काय	लक्षात	ययेतये?	

	 सवगासामानय	ससरतीमधयये	समुद्रस्पाटीला	वातावरणाचा	दाब	
हा	 सुमारये	 101400	 नयूटन	 प्रहतचौरस	 मीटर	 इतका	 असतो.	
वायुदाबमा्पकानये	 तो	 मोजता	 ययेतो.	 वातावरणाचा	 दाब	
समुद्रस्पाटी्पासून	उांच	जाताना	कमी	कमी	हायेत	जातो.	

3.3  हवेचया दाबाचा ्प रणाम

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

जरा डोके चालवा. 	 हवयेचये	ता्पमान	वाढलये	की,	तयाचा	हवयेचया	दाबावर	काय	्पररणाम	होतो?

मानहती नमळवा. 

्पाणयाचा फवारा

सटट्

्पाणी
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	 जयेवहा	दोन	हठकाणचया	हवयेतलया	दाबाांमधयये	फरक	्पडतो,	तयेवहा	हवा	जासत	दाबाचया	हठकाणा्पासून	कमी	दाब	
असलयेलया	 हठकाणी	वाहू	लागतये.	अशा	वयेळी	आ्पलयाला	वारा	सुटलयाचये	जाणवतये,	 महणजयेच	 हवयेतलया	 दाबात	
्पडलयेलया	फरकाचा	 ्पररणाम	 महणजये	 वाहणारये	 वारये	 होय.	याहवषयी	अहधक	माहहती	 तुमही	भूगोलाचया	 ‘वारये’	 या	
्पाठातून	घयेणार	आहात.

	 दु्पारी	जयेवहा	हवयेचये	ता्पमान	वाढलयेलये	असतये	तयेवहा	हवयेची	बाष्प	धरून	ठयेवणयाची	क्षमतासुद्धा	वाढतये.	हवयेचया	
क्षमतयेचया	मानानये	हवयेतील	बाष्पाचये	प्रमाण	कमी	होतये.	अशा	वयेळी	आ्पलयाला	हवा	कोरडी	असलयाचये	जाणवतये.		
	 ्पावसाळ्ात	तसयेच	समुद्रहकनारी	हवयेतलया	बाष्पाचये	प्रमाण	भर्पूर	असतये,	अशा	वयेळी	आ्पलयाला	दमट्पणा	
जाणवतो.	

	 उनहाळ्ात	ओलये	 क्पडये	 चटकन	 वाळतात,	 ्पण	 ्पावसाळ्ात	 मात्	 तये	
लवकर	वाळत	नाहीत.	असये	का	घडतये?

	 एका	गलासमधयये	्पाऊण	उांची्पयांत	बफागाचये	खडये	घया.	आता	हनरीक्षण	करा.	
गलासचया	बाहयेर	्पाणी	कसये	आलये?	
	 गलासमधयये	बफागाचये	खडये	ठयेवलयानये	गलासभोवती	असलयेलया	हवयेला	रांडावा	
हमळतो.	हवयेमधयये	बाष्पाचया	रू्पात	असलयेलया	्पाणयाला	रांडावा	हमळाला,	की	
हवहशष्	ता्पमानाला	तयाचये	सांघनन	होतये	आहण	तयामुळये	बाष्पाचये	रू्पाांतर	्पाणयात	
होतये	व	हये	्पाणी	गलासचया	बाहयेरील	्पृष्ठभागावर	जमा	हायेतये.
	 हवयेतलया	 आद्रगातयेचये	 प्रमाण	 वयेगवयेगळ्ा	 हठकाणी	 वयेगवयेगळये	 असतये.	
तयाचप्रमाणये,	हदवसभराचया	कालावधीतही	हवयेतलया	आद्रगातयेचये	प्रमाण	बदलतये.
	 हवयेतलया	आद्रगातयेचये	प्रमाण	हये	 हतचया	बाष्प	धरून	ठयेवणयाचया	क्षमतयेनुसार	
ठरतये.	 रात्ी	 हकुंवा	्पहाटये	जयेवहा	हवयेचये	ता्पमान	कमी	असतये	तयेवहा	 हतची	बाष्प	
धरून	ठयेवणयाची	क्षमता	कमी	हायेतये.	अशा	वयेळी	हवयेतलया	जासतीचया	बाष्पाचये	
्पाणयाचया	रेंबाांत	रू्पाांतर	होतये.	ह्ालाच	आ्पण	दवहबांदू	महणतो.	

3.4  लासबाहेर जमा  
झालेले ्पाणयाचेे थेंब

3.5  हवेचे गुणधम्ध

करून ्पहा.

करून ्पहा.
1.	 ररकामी	बाटली	बूच	न	लावता	 उलटी	करून	्पाणयाचया	 ्पसरट	भाांड्ात	

हतर्पी	धरा.	तुमहाांला	काय	हदसलये?	

2.	फुगयात	हवा	भरली	की	तयामधयये	काय	बदल	होतो?

	 वरील	हवहवध	कृतींमधून	आ्पलया	असये	लक्षात	ययेतये,	की	जागा	वया्पणये,	
हवहशष्	आकारमान	असणये,	वजन	व	वसतुमान	असणये	असये	हवयेचये	हवहवध	गुणधमगा	
आहयेत.	
	 हवा	 हये	काही	 वायू	 तसयेच	धूळ,	धूर	 व	बाष्प	 याांचया	अहतसूक्म	कणाांचये	
हमश्रण	आहये.	जयेवहा	प्रकाशहकरण	हवयेतील	या	सूक्म	कणाांवर	्पडतात	तयेवहा	तये	
प्रकाशाला	 सवगा	 हदशयेनये	 हवखूरतात.	 या	 नैसहगगाक	 घटनयेस	 प्रकाशाचे नवनकरण	
(   )	असये	महणतात.	

जरा डोके चालवा.
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ता्पमान ननयंत्ण (  )
	 ्पृथवीला	 सूयागाकडून	ऊजागा	 हमळतये.	 ही	 ऊजागा	 ्पृथवी	 उषणतयेचया	 रू्पात	 ्परत	
फेकतये.	 ्पृथवीभोवती	असलयेलया	 हवयेतील	 बाष्प	काबगान	 डायऑकसाइड	 याांसारखये	
घटक	या	 उषणतयेचा	काही	 भाग	शोषून	 घयेऊन	 तो	 इतर	 घटकाांना	 दयेतात.	 तयामुळये	
्पृथवीचा	 ्पृष्ठभाग	 उबदार	 राहतो	 व	 ्पृथवीवरील	 जीवसृष्ीला	 अनुकूल	 होतो.	
्पृथवीवर	हवाच	नसती	तर	्पृथवीचया	्पृष्ठभागाचये	सरासरी	ता्पमान	खू्पच	कमी	झालये	
असतये.	
वननप्रसारण (  )
	 आ्पलयाला	 कू	ययेणारये	सवगा	आवाज	भोवतालचया	हवयेतून	आ्पणा्पयांत	ययेऊन	
्पोहोचलयेलये	 असतात.	 ता्पमानातील	 बदलामुळये	 हवयेची	 घनतासुद्धा	 बदलतये.	
रांडीमधयये	हवयेची	घनता	वाढतये.	रांडीत	्पहाटये	दूरचया	आगगाडीचा	आवाज	स्पष्	
कू	ययेतो.	यावरून	समजतये,	की	धवनीचये	प्रसारण	होणयासाठी	हवयेचा	माधयम	महणून	
उ्पयोग	होतो.

थोडे आठवा.

3.6  ्पाणयाचे गुणधम्ध

	 1.	प्लॅससटकचया	एका	बाटलीत	अधयागा्पयेक्षा	जासत	्पाणी	घया.	बाटलीवर	्पाणयाचया	्पातळीशी	खूण	करा.	ही	
बाटली	बफ	तयार	करणयासाठी	 ीझरमधयये	उभी	ठयेवा.	काही	तासानांतर	 ीझर	उघडून	्पहा.	्पाणयाचा	बफ	झालयेला	
हदसयेल.	बफागाचया	्पातळीची	नोंद	करा.	ती	्पाणयाचया	्पातळीचया	खुणये्पयेक्षा	वाढलयेली	हदसयेल.
	 यावरून	काय	लक्षात	आलये?
	 ्पाणयाचये	बफ	होताना	्पाणी	गोठतये,	तयेवहा	तये	प्रसरण	्पावतये	व	तयाचया	आकारमानात	वाढ	होतये.	्पाणी	गोठलयावर	
्पाणयाचया	मूळ	आकारमानात	हकती	वाढ	झाली?	हकती	प्रमाणात?		

करून ्पहा.

्पाणी	कोणकोणतया	अवसराांमधयये	आढळतये?

जरा डोके चालवा.

1.	 आ्पलया	 अवती-	
भोवतीची	 सवगा	 हवा	
जर	काढून	टाकली	तर	
काय	होईल?

2.	 अवकाशात	 आवाज	
कू	ययेईल	का?

्पाणयाचे गुणधम्ध (   )

	 शयेजारील	हचत्ाांवरून	तुमही	काय	हनषकषगा	काढाल?
	 सामानय	ता्पमानाला	्पाणी	द्रव	अवसरयेत	आढळतये.	्पाणी	हा	एक	प्रवाही	
्पदारगा	आहये.	्पाणयाला	सवतःचा	आकार	नाही,	्परांतु	आकारमान	आहये.	सूक्म	
ह्छद्राांमधून	हकुंवा	अहतसूक्म	फटींतूनही	तये	्पार	होतये/	हझर्पतये.
	 तयेलानये	माखलयेलया	ताटलीत	रोडयेसये	्पाणी	ओतलयानांतर	्पाणी	ताटलीत	न	
्पसरता	्पाणयाचये	अनयेक	्छोटये	्छोटये	गोलाकार	रेंब	तयार	होतात.	असये	का	होयेतये?
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नवचार करा ः	द्रवरू्प	्पाणयाचये	बफागात	अवसराांतर	होताना	तयाचया	वसतुमानात	फरक	होईल	का?

	 2.	एक	बादली	घया	आहण	हतचयात	्पाणी	भरा.	तयात	्पुषकळ	वयेगवयेगळ्ा	
वसतू	 टाका.	 ्पाणयामधयये	कोणतया	वसतू	 बुडतात	व	कोणतया	 तरांगतात	 तयाांची	
यादी	करा.
	 3.	एक	 गलास	घया.	 तयात	रोडये	 ्पाणी	ओता.	आता	बफागाचये	काही	खडये	
टाका	व	हनरीक्षण	करा.
	 बफ	्पाणयावर	तरांगताना	का	हदसतो?
	 बफ	्पाणया्पयेक्षा	 हलका	असतो.	जयेवहा	 ्पाणी	गोठून	 तयाचा	घनरू्प	बफ	
होतो	तयेवहा	मूळचया	द्रवरू्पा्पयेक्षा	तो	हलका	होतो.	्पाणी	गोठताना	महणजये	तयाचये	
सरायूत	अवसराांतर	 होताना	 तयाचये	आकारमान	वाढतये	 व	बफागाची	घनता	कमी	
होतये.	महणून	बफागाचये	खडये	्पाणयावर	तरांगतात.

्पाणयाची घनता
	 ्पदारागाचये	आकारमान	व	वसतुमान	याांचा	्परस्परसांबांधः	एखाद्ा	वसतूनये	
वया्पलयेली	जागा	 महणजये	 हतचये	आकारमान.	 ्पदारागातील	 द्रवयसांचय	 महणजये	
वसतुमान.
	

	 वसतुमान	हये	ग्रलॅममधयये	तर	आकारमान	घनसयेमीमधयये	मोजतात.
																														

																															महणून	घनतयेचये	एकक	ग्रलॅम	प्रती	घनसयेमी	आहये.
	

एक	लीटर	्पाणयाचये	वसतुमान	 	 हकलोग्रलॅम	एवढये	आहये	तर	्पाणयाची	घनता	
हकती?	

3.8  असंगत वत्धन

3.7  ्पाणयाची घनता

्पाणयाचे असंगत वत्धन	(    )

	 ्पाणयाचया	 घनतयेचये	 एक	 वैहशषट	आहये.	 नयेहमीचया	 ता्पमानाचये	 ्पाणी	 रांड	 होऊ	 लागलयावर	 सवगासाधारण	
द्रवाांप्रमाणये	तयाची	घनता	वाढत	जातये.	मात्	4	0C		ता्पमानाचया	खाली	ता्पमान	गयेलयास	्पाणयाची	घनता	कमी	होऊ	
लागतये.	महणजयेच	4	0C	ह्ा	ता्पमानाला	्पाणयाची	घनता	सवाांत	जासत	असतये	व	4	0C	चया	्पाणयाचये	ता्पमान	कमी	
केलयास	तयाची	घनता	कमी	होऊन	आकारमान	वाढतये.	महणजयेच	4	0C	चया	खाली	ता्पमान	जाऊ	लागलयावर	्पाणी	
प्रसरण	्पावतये.	यालाच	्पाणयाचये	असंगत वत्धन	महणतात.

	 साधारण्पणये	्पदारागाचये	ता्पमान	कमी	केलयास	
तयाची	घनता	वाढतये	व	आकारमान	कमी	होतये,	्परांतु	
्पाणी	याला	अ्पवाद	आहये.	
	 4.	 गलासभर	 ्पाणी	 ्पाच	 तये	 दहा	 हमहनटये	
ीझरमधयये	 ठयेवा.	 नांतर	 तो	 गलास	 बाहयेर	 काढा	 व	

काळजी्पूवगाक	हनरीक्षण	करा.	
	 ्पाणी	 गोठणयाची	 सुरुवात	 कोठून	 कोठये	 /	
कोणतया	हदशयेनये	झाली	आहये?

1	0C
0	0C

-1	0C

2	0C
3	0C

4	0C

बफ

घनता	 	
वसतुमान	
आकारमान

घनता	 	
ग्रलॅम	

घनसयेमी
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	 दोन	मोठये	्पयेलये	घया.	तयात	्पाणी	घाला.	एका	्पयेलयातील	्पाणयात	4-5	चमचये	
मीठ	घालून	तये	्पूणगा्पणये	 हवरघळून	टाका.	आता	दुसऱया	्पयेलयातील	्पाणयात	एक	
बटाटा	टाका.	बटाटा	्पाणयात	बुडयेल.	बटाटा	तया	्पयेलयातून	बाहयेर	काढून	हमठाचया	
्पाणयात	टाका	व	हनरीक्षण	करा.

	 मीठ	्पाणयात	हवरघळलये	असलयानये	तया	्पयेलयातील	्पाणयाची	घनता	वाढली	
व	तया	वाढलयेलया	घनतयेमुळयेच	बटाटा	्पाणयात	तरांगू	लागला.	

	 हवहीर/तलावाचया	्पाणयामधयये	्पोहणया्पयेक्षा	समुद्रात	्पोहणये	का	सो्पये	जातये?

	 वरील	कृतीमधयये	्पयेलयातील	्पाणयात	मीठ	टाकलयावर	तये	हवरघळतये,	महणजयेच	
हदसयेनासये	होतये.	अशा	प्रकारये	नाहीसये	होतये	महणजये	नयेमके	काय	होतये?

	 ्पाणयात	हवरघळताना	 हमठाचये	कण	्पाणयात	्पसरतात.	हळूहळू	तये	आणखी	
लहान	होत	होत	शयेवटी	इतके	लहान	होतात	की	तये	हदसयेनासये	होतात,	महणजयेच	तये	
्पूणगा्पणये	्पाणयात	हमसळतात.	यालाच	हवरघळणये	असये	महणतात.
रिा य  ः	जो	्पदारगा	हवरघळतो	-	मीठ
रिावक  ः	जया	्पदारागात	द्रावय	हवरघळतये	-	्पाणी
रिावण  ः	जयेवहा	द्रावय	द्रावकात	सां्पूणगा्पणये	हमसळतये.		

करून ्पहा.

गुणधमानुसार ्पाणयाचा वा्पर

1.		 ्पाणयाचया	प्रवाहहतयेमुळये	तयाचा	जलवाहतुकीसाठी	उ्पयोग	होतो.	उांचावरून	खाली	्पडणाऱया	्पाणयाचा	
उ्पयोग	करून	जहनत्ाचया	साहाययानये	वीजहनहमगाती	करतात.

2.		 ्पाणी	हये	उततम	शीतक	असून	गाड्ाांचया	रयेहडएटसगामधयये	इांहजनचये	ता्पमान	हनयांहत्त	करणयासाठी	वा्परलये	
जातये.

3.		 ्पाणयात	अनयेक	 प्रकारचये	 ्पदारगा	 हवरघळतात.	 ्पाणी	 हये	 वैसशवक	 द्रावक	आहये.	 द्रावक	 महणून	 ्पाणयाचा	
उ्पयोग	कारखानयाांमधयये,	प्रयोगशाळाांमधयये,	अन्न्पदाराांमधयये,	शरीराचया	अांतगगात	होणाऱया	्पचन,	उतसजगान	
इतयादी	अनयेक	प्रकारचया	जैहवक	प्रहरियाांमधयये	होतो.

4.		 अांघोळ	करणये,	क्पडये	धुणये,	भाांडी	सवच्छ	करणये	इतयादींसाठी	्पाणयाचा	उ्पयोग	होतो.	

अहतरांड	प्रदयेशात	नदी,	तलाव	गोठलयावरही	जलचर	हजवांत	का	राहू	शकतात?जरा डोके चालवा.

थोडे आठवा.
1.	मृदा	महणजये	काय?	मृदा	कशी	तयार	होतये?		
2.	मृदयेतील	हवहवध	घटक	कोणतये?

3.9 घनतेचा ्प रणाम

अ

आ

नमठाचे रिावण

्पाणी
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मृदेचे गुणधम्ध (   )
	 रांग	 हा	 मृदयेचा	 एक	 महत्वाचा	 गुणधमगा	आहये.	अनयेक	 प्रहरियाांचा	 ्पररणाम	 होऊन	 मातीला	 रांग	 प्राप्त	 होतो.	
जहमनीचया	्पृष्ठभागाची	महणजये	मृदयेची	रांग्छटा	खालचया	रराचया	रांग्छटये्पयेक्षा	गडद	असतये.	मृदा	वयेगवयेगळ्ा	रांगाांची	
असतये.	जसये-काळी,	लाल,	ताांबूस,	ह्पवळी,	राखाडी.
	 मृदयेचये	 रांग	जहमनीचये	वगणीकरण	करणयाकररता	उ्पयोगी	्पडतात 	तसयेच	जहमनीचये	अनयेक	गुणधमगा	दाखवणयात	
अप्रतयक्ष्पणये	उ्पयुक्त	ठरतात.	अशा	प्रकारये	मृदयेचया	रांगावरून	हतचा	कस/	सु्पीकता,	्पाणयाचा	हनचरा,		्पाणी	धरून	
ठयेवणयाची	क्षमता	याांबाबत	स्पष्ता	ययेतये.	मृदयेचा	रांग	हतचया	्पोतावर,	जैवघटकाांवर	तसयेच	लायेह,	चुना	अशा	रासायहनक	
घटकाांवर	अवलांबून	असतो.	

रेताड मृदा (  ) ः रयेताड	 मृदयेत	 वाळूचये	 /	 मोठ्ा	कणाांचये	 प्रमाण	
अहधक	 असतये.	 यातून	 ्पाणयाचा	 जलद	 हनचरा	 होतो.	 अशी	 मृदा	 मशागत	
करणयासाठी	फार	सो्पी	असतये.	यातील	वाळूचये	कण	हसहलकॉन	डायऑकसाइड	
( ाट्गा	झ)	या	खहनजाचये	बनलयेलये	असतात.	तये	्पाणयात	न	हवरघळणारये	असलयानये	
या	मृदयेची	अन्नद्रवयये	्पुरवणयाची	क्षमता	खू्पच	कमी	असतये.
्पोयटा मृदा (  ) ः ्पोयटा	मृदयेतील	कणाांचा	आकार	मधयम	असतो.	
्पोयटा	मृदायुक्त	जहमनी	रयेताड	जहमनीप्रमाणये	मशागत	करणयास	सोपया	नसतात,	
्परांतु	 हचकणमातीचया	जहमनीप्रमाणये	 मशागत	करणयास	जडही	जात	 नाहीत.		
या	मृदयेत	जैव	घटक	मोठ्ा	प्रमाणावर	असतात.	या	मृदयेची	अनयद्रवयये	्पुरवणयाची	
क्षमता	खू्प	जासत	असतये.	या	मृदयेला	‘गाळाची	मृदा’	असयेही	महणतात.
नचकण मृदा (  )	 ः	 या	 मृदयेमधयये	 मातीचया	 सूक्म	 कणाांचये	 प्रमाण	
सवागाहधक	 असतये.	 हचकणमातीचया	 कणाांना	 स्पशगा	 केला	 तर	 तये	 गुळगुळीत	
लागतात.	हचकणमातीमधयये	्पाणी	धरून	ठयेवणयाची	क्षमता	अहधक	असतये.	

करून ्पहा. सानहतय ः		तीन	मोज्पात्ये,	काचयेची	तीन	नरसाळी,		
गाळणकागद,		्पाणी,	बारीक	वाळू,	जाड	वाळू,	
कुुंडीतील	माती,	इतयादी.	
कृती ः काचयेचया	तीन	नरसाळ्ाांमधयये	गाळणकागद	
बसवा.	 या	 कागदाां्पैकी	 एकावर	 (अ)	 वाळू,	
दुसऱयावर	 (ब)	 रयेताड	 माती,	 हतसऱयावर		
(क)	 हचकणमाती	समान	प्रमाणात	भरा.	 प्रतययेक	
नरसाळ्ात	समप्रमाणात	्पाणी	घाला	व	तयाखाली	
ठयेवलयेलया	 प्रतययेक	 मोज्पात्ात	 हकती	 ्पाणी	 जमा	
होतये	तये	्पहा.	यावरून	तुमही	काय	हनषकषगा	काढाल?

मृदेचा ्पोत (  )
	 मृदयेतील		हवहवध	आकारमानाांचया	कणाांचया	प्रमाणावरून	मृदयेचा	्पोत	ठरतो.	तया	आधारये	मृदयेचये	्पुढील	प्रकार	
्पडतात.	

3.1  जमा होणारे ्पाणी
अ ब क

3.11  मृदेचे प्रकार

रेताड 
मृदा

्पोयटा 
मृदा

नचकण
मृदा
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		 1.	हचकण	मृदयेला	‘मशागतीला	जड’	मृदा	असये	का	महणतात?
	 2.	रयेताड	मृदयेला	‘मशागतीला	हलकी’	मृदा	असये	का	महणतात?
	 3.	्पोयटा	मृदयेची	जलधारण	क्षमता	कशी	असतये?
	 4.	कोणती	मृदा	ह्पकाांसाठी	योगय	अाहये?	का?

मृदेची रचना (Soil structure) 
	 मृदयेतील	कणाांचया	रचनयेनुसार	सतरीय,	कणसवरू्प,	
सतांभाकार	 व	 ठोकळ्ाांचया	 सवरू्पात	 मृदयेची	 रचना	
आढळून	ययेतये.

मृदेचे उ्पयोग (Uses of soil)
1.		 वनस्पती संवध्धन	ः	वनस्पतींची	वाढ	करणये.
2.		 जलसंधारण ः	 मृदा	 ्पाणी	धरून	ठयेवतये.	 यामुळये	 बांधारये,	 तळी	 या	

माधयमाांतून	 ्पाणयाचा	आ्पलयाला	 बाराही	 महहनये	 उ्पयोग	 करता	
ययेतो.

3.		अाकाय्धता ः	 मृदयेला	 हवा	 तसा	 आकार	 दयेता	 ययेतो.	 मृदयेचया	 या	
गुणधमागाला	 आकायगाता	 महणतात.	 या	 गुणधमागामुळये	 मृदये्पासून	
आ्पलयाला	 हवहवध	आकाराांचया	वसतू	बनवता	ययेतात.	या	वसतू	
भाजून	टणक	बनवता	ययेतात.	उदाहरणारगा,	माठ,	राांजण,	्पणतया,	
मूतणी,	हवटा.	

उ्पयुक्त मृदेचे काही प्रकार 
1.		 नचनी मृदा (केआयेहलन)	ः	ही	्पाांढऱया	रांगाची	असतये.	या	मृदये्पासून	

क्पबशया,	 सनानगृहातील	 फरशया,	 टाकया,	 प्रयोगशाळयेतील	
उ्पकरणये,	मुखवटये,	बरणया	इतयादी	बनवतात.

2.		 शाडूची मृदा ः	ही	्पाांढरट	रांगाची	असून	्पुतळये,	मूतणी	बनवणयासाठी	
वा्परली	जातये.

3.		 टेराकोटा मृदा ः	या	मृदये्पासून	कुुंड्ा,	सजावटीचया	वसतू	बनवलया	
जातात.	

4.		 मुलतानी मृदा ः सौंदयगाप्रसाधनाांत	वा्परली	जातये.	

जरा डोके चालवा.

मृदारचनेचे महत्व
	 मृदयेचया	 रचनयेवरच	 जहमनीची	 सु्पीकता	
अवलांबून	 असतये.	 चाांगलया	 मृदारचनयेमुळये	
खालीलप्रमाणये	फायदये	होतात.	
1.	 मुळाांना	्पुरयेसा	ऑसकसजनचा	्पुरवठा	होतो.
2.		 ्पाणयाचा	हनचरा	चाांगला	होताये,	तयामुळये		

वनस्पतींचया	मुळाांची	योगय	वाढ	होतये.

3.12  मृदा रचना

3.13 मृदेचे उ्पयोग
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हे नेहमी लक्षात ठेवा.

मृदा्परीक्षण (  )
	 मृदयेचये	 ्परीक्षण	 केलयानये	 जहमनीतील	 हवहवध	
घटकाांचये	 प्रमाण	 लक्षात	 ययेतये.	 मृदयेचा	 रांग,	 ्पोत	 तसयेच	
तयातील	 सेंद्रीय	 ्पदाराांचये	 प्रमाण	 मृदा्परीक्षणामधयये	
त्पासलये	 जातये.	 मृदयेमधयये	कोणतया	 घटकाांची	कमतरता	
अाहये	व	ती	दूर	करणयासाठी	कोणतये	उ्पाय	योजावयेत	हये	
ठरवणयासाठी	मृदा्परीक्षण	केलये	जातये.

	 मृदा्परीक्षणासाठी	 जमा	 केलयेला	 मातीचा	 नमुना	
आठ	 तये	 दहा	 हदवस	 मोकळ्ा	 हठकाणी	 सुकवावा.	
(उनहात	न	ठयेवता	सावलीत	सुकवावा.)	नांतर	चाळणीतून	
चाळून	घयावा.	 मातीचये	 गुणधमगा	 लक्षात	 ययेणयासाठी	
	(सामू)	आहण	हवद्ुतवाहकता	या	दोन	्परीक्षणाांचा	

हवशयेष	 उ्पयोग	 होतो.	 हवहवध	 प्रयोगाांचया	 आधारये	
तुमचया	 शयेतातील	 मृदयेची	 सु्पीकता	 तुमहाांला	 ठरवता	
ययेईल.

असे होऊन गेले 
	 डयेनमाकचा	शासत्ज्	सोरयेनसन	यानये	हायड्ोजन	
आयनाांचया	 सांहतीवर	 अाधाररत	 	 (सामू)	
सांकल्पना	 माांडली.	 मातीचा	 सामू	 ठरवणयासाठी	
्पाणी	 व	 माती	 याांचये	 1 2	 या	 प्रमाणात	 हमश्रण	
करून	 तयाांचये	 हवहवध	 दशगाकाांचया	 साहाययानये	
्परीक्षण	 करतात.	 तयानुसार	 मृदयेचये	 तीन	 प्रकार	
आढळतात.
1.	आमलयुक्त	मृदा	-	 	6.5	्पयेक्षा	कमी	
2.	उदासीन	मृदा		-	 	6.5	तये	7.5	
3.	आमलारीधमणी	मृदा	-	 	7.5	्पयेक्षा	जासत	

मृदेची सु्पीकता कमी होणयाची कारणे
1.	मृदयेचा	सामू	( )	6	्पयेक्षा	कमी	/	8	्पयेक्षा	जासत.
2.	सेंहद्रय	्पदाराांचये	प्रमाण	कमी.
3.	जहमनीतील	्पाणयाचा	हनचरा	न	होणये.
4.	सतत	एकच	्पीक	घयेणये.
5.	खाऱया	्पाणयाचा	सतत	वा्पर.
6.	रासायहनक	खतये	व	कीटकनाशके	याांचा	अहतवा्पर.

	 रासायहनक	 खतये	 अहधक	 प्रमाणात	
वा्परलयास	जहमनीचा	 ्पोत	 हबघडतो	आहण	 ती	
जमीन	 ्पयेरणीयोगय	 राहत	 नाही.	 जहमनीची	
सु्पीकता	 हटकवून	 ठयेवणयासाठी	 ह्पकाांची	
अलटा्पालट	करावी.
	 उदाहरणारगा,	 गवहाचये	 ्पीक	 काढलयावर	
जहमनीचा	 कस	 कमी	 होतो.	 तयानांतर	 भुईमूग,	
मूग,	 मटकी,	 वाटाणा,	 तूर,	 हरभरा,	 सोयाबीन	
याांसारखी	 ह्पके	घयावी.	यामुळये	जहमनीचा	कमी	
झालयेला	कस	भरून	हनघतो.

जागनतक मृदा नदन ः 5 नडसेंबर 
मृदासंवध्धनासाठी प्रयतन करणे.

माहीत आहे का तुमहांला?

	 हचनी	माती	हये	‘केओहलनाइट’	या	प्रकारचये	एक	 द्ोहगक	खहनज	आहये.	हये	चीनमधयये	सा्पडतये	महणून	
याला	हचनी	माती	महणतात.	या	मातीला	उषणता	हदलयावर	हतला	चकाकी,	तसयेच	काहठणय	प्राप्त	होतये,	महणून	
याचा	वा्पर	भाांडी	बनवणयासाठी	करतात.
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सवा याय

1. रकामया जागी कंसातील यो य श द नलहा.
(ता्पमान,	अाकारमान,	 वसतुमान,	 घनता,	आद्रगाता,
आमलधमणी,	वजन,	उदासीन,	आकार)
अ.		हवयेची	 बाष्प	 धरून	 ठयेवणयाची	 क्षमता	 हवयेचया

.............	प्रमाणये	ठरतये.
आ.	्पाणयाला	सवतःचा	...............	नाही,	्परांतु	

हनसशचत	.............	व	.............	आहयेत.
इ.		 ्पाणी	गोठताना	तयाचये	..................वाढतये.
ई.		 ................		मृदयेचा	 	7	असतो.

2. असे का महणतात?
अ.		हवा	 हये	 वयेगवयेगळ्ा	 वायूांचये	 एकहजनसी	 हमश्रण

आहये.
आ.		्पाणयाला	वैसशवक	द्रावक	महटलये	जातये.
इ.		 सवच्छतयेसाठी	्पाणयाहशवाय	दुसरा	्पयागाय	नाही.

3. काय हो ल ते सांगा.
अ.		हवयेतील	बाष्पाचये	प्रमाण	वाढलये.
आ.	जहमनीत	साततयानये	एकच	्पीक	घयेतलये.

4. सांगा, मी कोणाशी जोडी लावू?
अ  गट ब  गट
1. हवा अ.	उतसजगान	हरिया
2. ्पाणी आ.	प्रकाशाचये	हवकीरण
3. मृदा इ.	आकायगाता	 	

5. खालील नवधाने चूक की बरोबर ते सांगा.
अ.		रयेताड	मृदयेची	जलधारण	क्षमता	कमी	असतये.
आ.	 जया	 ्पदारागात	 द्रावय	 हवरघळतये	 तयाला	 द्रावक

महणतात.
इ.		 हवयेमुळये	 ्पडणाऱया	 दाबाला	 वातावरणीय	 दाब

महणतात.

6. खालील नचत्ांनवषयी स्पष्ीकरण तुमचया श दांत
नलहा.

्पाणी
बफ

7. खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
अ.		हवयेमुळये	प्रकाशाचये	हवहकरण	कसये	होतये?
आ.		्पाणयाचये	हवहवध	गुणधमगा	स्पष्	करा.
इ.		 समुद्राचया	 ्पाणयाची	 घनता	 ्पावसाचया	

्पाणया्पयेक्षा	जासत	का	असतये?	
ई.		 चाांगलया	मृदारचनयेचये	महत्व	काय	आहये?
उ.		 मृदयेचये	हवहवध	उ्पयोग	कोणतये?
ऊ.		मृदा	 ्परीक्षणाची	शयेतकऱयाांचया	 दृष्ीनये	 गरज	व	

महत्व	काय	आहये?
ए.		 धवनीचया	प्रसारणामधयये	हवयेचये	महत्व	काय?
.		 ्पाणयानये	 ्पूणगा	भरलयेली	काचयेची	बाटली	कधीही	

ीझरमधयये	का	ठयेवू	नयये?

उ्पकम ः	 मृदा्परीक्षण	 प्रयोगशाळयेस	 भयेट	 द्ा.		
मृदा	 ्परीक्षणाची	 प्रहरिया	 जाणून	 घया	 व	
इतराांना	साांगा.

अ अा

t t t
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1.	कु्पोषण	महणजये	काय?
2.	कु्पोषण	रोखणयाचये	उ्पाय		कोणतये?	

्पोषण ( )
	 सजीवाांमधयये	काही	जीवनप्रहरिया	अखांड्पणये	सुरू	
असतात.	 आ्पलया	 शरीराची	 वाढ	 होणयासाठी	 व	
हनरोगी	राखणयासाठी	जया	्पदाराांचये	्पचन ( ) 
आहण	 सातमीकरण	 ( )	 होऊन	 ऊजागा	
प्राप्त	होतये,	तया	्पदाराांना	अन्न्पदारगा	असये	महणतात.
	 अन्न	 आ्पलयाला	 हवहवध	 प्रकारचये	 अन्नघटक	
्पुरवतये.	 हये	 अन्नघटक	 महणजयेच	 ्पोषकद्रवयये	 होय.	
्पोषकद्रवयाांचये	 दोन	 गटाांत	 वगणीकरण	 केलये	 जातये.	
बृहत ्पोषक रि ये (  )	 आहण	
सूक्म्पोषक रि ये	 (  ).		
	 कब दके,	प्रहरनये	व	ससनगध	्पदारगा	याांची	शरीराला	
मोठ्ा	प्रमाणात	आवशयकता	असतये,	तर	खहनजये,	क्षार	
व	 जीवनसत्वये	 याांची	 शरीराला	 अल्प	 प्रमाणात	
आवशयकता	असतये.	

सांगा ्पाहू !

4.1 प्रकाशसं लेषण

	 ्पोषकद्रवयये	 शरीरात	 घयेऊन	 तयाांचा	 वा्पर	
करणयाचया	 सजीवाांचया	 प्रहरिययेला	 ्पोषण	 असये	
महणतात.	
्पोषणाची गरज 
1.	काम	करणयासाठी	ऊजजेचा	्पुरवठा	करणये.	
2.	शरीराची	वाढ	व	हवकास	
3.	्पयेशींची	झीज	भरून	काढणये	व	ऊती	दुरुसत	करणये.	
4.	शरीराला	रोगाां्पासून	वाचवणये.
सवयं्पोषण (  ) 
 काही	सजीव	सवत चये	अन्न	सवतः	तयार	करून		
तयावर	सवत चये	्पोषण	करतात.	या	्पोषण्पद्धतीला	
सवयं्पोषण	महणतात.	
्पर्पोषण (  )    
	 काही	 सजीव	 अन्नासाठी	 इतर	 सजीवाांवर	
महणजयेच	वनस्पती	हकुंवा	प्राणी	याांवर	अवलांबून	राहून	
सवतःचये	 ्पोषण	 करतात.	 या	 ्पोषण्पद्धतीला	
्पर्पोषण	महणतात.	सवयं्पोषी वनस्पती (  )

थोडे आठवा.

सूय्धप्रकाश

्पानांमधील ह रतरि य

काब्धन डाय साइड

ल सजन

्पाणी, खननजे, क्षार

काबगान	डायआलॅकसाइड +्पाणी   प्रकाश	ऊजागा		 अन्न(गलुकोज)	+ ऑसकसजन
							6 CO

2 
		6H

2
O

             
हररतद्रवय	 		 				C

6
 H

12
 O

6
 + 6O

2

4. सजीवांतील ्पोषण

वनस्पती	सवत चये	अन्न	सवतः	कसये	तयार	करतात?	
	 वनस्पतींनासुद्धा	 वाढीसाठी	 अन्नाची	 गरज	
असतये.	वनस्पती	सवत ला	लागणारये	अन्न	सवतः	तयार	
करतात.	 जहमनीतील	 ्पाणी,	 ्पोषकतत्वये	 व	 हवयेतील	
काबगान	 डायऑकसाइडचा	 उ्पयोग	 करून	 ह रतरि य	
( )	 व	 सूयगाप्रकाशाचया	 साहाययानये	
वनस्पती	 ्पानाांमधयये	अन्न	तयार	करतात.	 या	 हरिययेला	
प्रकाशसं लेषण 	( ) महणतात.
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	 वनस्पती	 प्रकाश	 ऊजजेचये	 रू्पाांतर	 रासायहनक	
ऊजजेमधयये	 करतात	 व	 ही	 ऊजागा	 अन्नाचया	 सवरू्पात	
साठवून	ठयेवतात.
	 मूळ	हये	्पाणी,	खहनजये	व	क्षार	जहमनीतून	शोषणयाचये	
कायगा	 करतये 	 तर	 खोड	 हये	 ्पाणी	 व	 क्षार	 ्पानाां्पयांत	
्पोहोचवतये.	 ्पानाांमधयये	 असणाऱया	 सूक्म	 ह्छद्राांवाटये	
हवयेतील	 2	घयेतला	जातो.	्पानाांवरील	ह्छद्राांना	्पणगारांध्ये	
( )	 महणतात.	 ्पानाांमधील	 हररतलवकात	
( )	हररतद्रवय	असतये.	तये	सूयगाप्रकाश	शोषून	
तया ारये	 अन्न्पदारगा	 तयार	 करणयास	 मदत	करतये.	 या	
प्रहरिययेत	ऑसकसजन	बाहयेर	सोडला	जातो.
	 ्पानाांबरोबरच	 प्रकाशसांशलयेषणाची	 हरिया	
वनस्पतीचये	इतर	भाग,	जसये	 हहरवये	खोड	यामधयये	सुद्धा	
होतये,	कारण	तयात	हररतद्रवय	असतये.	

4.3 वनस्पतींमधील वहन यवसथा

ह रतलवक

वनस्पतींमधील वहन यवसथा
(   ) 
	 भो्पळ्ाचया	वयेलाचा	2-3	्पानाांसह	एक	तुकडा	
घयेऊन	तयाचा	खोडाचा	भाग	चाकूनये	्पाणयाखाली	का्पा.	
एका	चांचु्पात्ात	रोडये	्पाणी	घयेऊन	तयामधयये	शाईचये	7-8	
रेंब	टाका.	वयेल	उभा	ठयेवा	व	तयात	होणाऱया	बदलाांचये	
हनरीक्षण	करा,	चचागा	करा.
	 वनस्पतींमधयये	 जलवानह या ( )	 व	
रसवानह या ( )	 अशा	 सवरू्पात	 दोन	 वहन	
वयवसरा	 असतात.	 जलवाहहनयाांमाफत	 मुळाांकडून	
्पाणी	 व	 क्षार	 वनस्पतींचया	 वरील	 सवगा	 भागाांकडये	
्पोहोचवलये	जातात,	तर	प्रकाश	सांशलयेषणातून	्पानाांमधयये	
तयार	 झालयेलये	 अन्न	 (शकरा	 व	 अनय	 घटक)	
रसवाहहनयाांमाफत	 वनस्पतींचया	 इतर	 भागाांकडये	
वा्परणयासाठी	 व	 साठवण	 करणयासाठी	 वाहून	 नयेलये	
जातये.	 अशा	 प्रकारची	 वहनवयवसरा	 वनस्पतींमधयये		
असली	तरी	वनस्पतींमधयये	सवतांत्	्पचनसांसरा	व	उतसजगान	
सांसरा	नसतये.

थोडे आठवा.

रासायहनक	सांशलयेषण	महणजये	काय?	कोणतया	वनस्पती	या	हरिययेतून	अन्न	तयार	
करतात?	

वनस्पती	कोणकोणतये	्पदारगा	उतसहजगात	करतात?	का?

4.2 ्पानातील ह रतलवक

मानहती नमळवा. 

मानहती नमळवा. 

मुळाचा ्छेद

्पानाचा ्छेद

खोडाचा ्छेद

ß
ß

ß
ß
ß

ß

ß

ß
ß

ß
ß

ß

ß
ß

ß
ß
ß

ß

रसवानहनी

	 ह्पवळ्ा,	जाांभळ्ा	तसयेच	ताांबड्ा	रांगाचया	
्पानाांमधयये	प्रकाशसांशलयेषण	हरिया	कशी	होतये?

जलवानहनी
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	 प्रकाश	सांशलयेषण	हरिययेमधयये	वनस्पती	कब दके	तयार	करतात.	कब दके	ही	काबगान,	हायड्ोजन	व	ऑसकसजन	
याां्पासून	तयार	होतात.	प्रहरनये	ही	काबगान,	हायड्ोजन,	ऑसकसजन	व	नायट्ोजन्पासून	बनतात.	प्रहरनये	तयार	होणयासाठी	
आवशयक	असलयेला	हा	नायट्ोजन	वनस्पती	कोठून	हमळवतात?

4.4  नशंबावगमीय वनस्पतीचे मूळ

4.5 दगडफूल

माहीत आहे का तुमहांला?
 नायटट्ोजनचे वातावरणीय लसथरीकरण ः	्पावसाळ्ात	आकाशामधयये	जयेवहा	वीज	चमकतये	तयेवहा	हवयेतील	
नायट्ोजन	आहण	ऑसकसजनचा	सांयोग	होऊन	नायहट्क	ऑकसाइड	तयार	हायेतये	व	तयाचये	्पुनहा	ऑसकसडीकरण	
होऊन	नायट्ोजन	डायऑकसाइड	बनतये.
	 ्पावसाचया	्पाणयात	हये	 नायट्ोजन	डायऑकसाइड	 हवरघळतये	व	 तयाचये	नायहट्क	आमलात	रू्पाांतर	होतये.		
हये	आमल	्पावसाचया	्पाणयाबरायेबर	जहमनीवर	ययेतये.	हये	आमल	जहमनीतील	 हवहवध	खहनजाांबरोबर	अहभहरिया	
होऊन	क्षाराांमधयये	रू्पाांतररत	होतये.	वनस्पती	या	नायट्ोजनचया	क्षाराचा	उ्पयोग	सवतःचया	वाढीसाठी	करतात.

सहजीवी ्पोषण  (  ) 
	 दोन	 हकुंवा	अहधक	सजीवाांचया	 हनकट	सहसांबांधातून	्पोषण,	सांरक्षण,	
आधार	इतयादी	बाबी	साधय	होतात.	यालाच	सहजीवी ्पोषण	महणतात.
	 काही	झाडाांचया	मुळाांजवळ	बुरशी	वाढतये.	झाड	बुरशीला	्पायेषकतत्वये	
्पुरवतये.	या	बदलयात	बुरशी	झाडाचया	मुळाांना	क्षार	व	्पाणी	्पुरवतये.	तसयेच	
शैवाल	व	बुरशी	एकत्	राहतात.	तया	वयेळी	बुरशी	शैवालाला	हनवारा,	्पाणी	व	
क्षार	्पुरवतये.	तया	बदलयात	शैवाल	बुरशीला	अन्न	्पुरवतये.	या	प्रकारातून	तयार	
होणारी	सहजीवी	वनस्पती	महणजयेच	दगडफूल ( )	होय.

	 हवयेमधयये	 नायट्ोजन	 वायुरू्पात	 असतो,	 ्परांतु	 वनस्पती	 हा	
वायुरू्पातील	 नायट्ोजन	 शोषून	 घयेऊ	 शकत	 नाहीत.	 तयासाठी	 तयाचये	
ससररीकरण	 होणये	 महणजयेच	 सांयुगात	 रू्पाांतर	 होणये	 आवशयक	 असतये.	
नायट्ोजनचये	ससररीकरण	जैहवक	आहण	वातावरणीय	अशा	दोनही	्पद्	धतींनी	
होतये.
नायटट्ोजनचे जनवक लसथरीकरण 
 या	 ्पद्धतीत	 दोन	 प्रकारचये	 सूक्मजीव	 नायट्ोजनचये	 ससररीकरण	
घडवून	 आणतात.	 रायझोहबअम	 हये	 सूक्मजीव	 द्	हवदल	 हशांबावगणीय	
वनस्पतींचया	 मुळाांवरील	असलयेलया	 गाठींमधयये	 असतात.	 हये	 सूक्मजीव	
हवयेतील	नायट्ोजन	शोषून	घयेतात	व	तयाचये	नायट्ोजनचया	सांयुगात	रू्पाांतर	
करतात.	 मातीमधील	अहझटोबलॅकटर	 हये	 सूक्मजीव	 हवयेतील	 नायट्ोजनचये	
तयाांचया	सांयुगात	रू्पाांतर	करतात.	
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4.6 बांडगूळ

कीटकभक्षी वनस्पती (  )	
	 काही	वनस्पती	कीटकभक्षण	करून	तयाांचया	शरीरा्पासून	अन्नघटक	
हमळवतात,	 हये	 आ्पण	 मागील	 इयततयेत	 अभयासलये	 आहये.	 या	 वनस्पती	
प्रामुखयानये	नायट्ोजन	सांयुगाांचा	अभाव	असणाऱया	जहमनीत	हकुंवा	्पाणयात	
वाढतात.	 ड्ॉसयेरा	 बमागानी	 या	 कीटकभक्षी	 वनस्पतीची	 रचना	 एखाद्ा	
फुलासारखी	असतये.	ती	जहमनीलगत	वाढतये.	हतची	्पानये	आकषगाक,	गुलाबी,	
लाल	रांगाची	असतात	आहण	तयाांचया	कडाांना	बारीक	केसतांतू	असून	तयाांवर	
कीटकाांना	आकषगाणारये	 हचकट	द्रवाचये	 हबांदू	असतात.	 	इ.स.	1737	मधययेये	
श्रीलांकेत	 जोहानस	 बमगान	 या	 शासत्ज्ानये	 या	 वनस्पतीचा	 शोध	 लावला.	
तयाांचया	सनमानारगा	या	वनस्पतीचये	नाव	बमागानी	असये	आहये.	

1.	बाांडगूळ	वनस्पतीमधयये	प्रकाशसांशलयेषण	हरिया	कोणामाफत	होयेतये?	
2.	तयाांना	्पाणी	व	क्षार	कोठून	हमळतात?	
3.	बाांडगूळ	वनस्पती	ही	अधगा्परजीवी	वनस्पती	महणून	का	ओळखली	जातये?	

्पर्पोषी वनस्पती (  )
	 ्पर्पोषी	 वनस्पतींमधयये	 हररतद्रवय	 नसतये.	 ्पर्पोषी	 वनस्पती	कशा	
जगत	असतील?	तया	कायेठून	अन्न	हमळवत	असतील?
	 एखाद्ा	 मोठ्ा	 झाडावर	 वाढणारी	 ह्पवळ्ा	 रांगाची,	 ्पानये	
नसलयेली	दोरीसारखी	वयेल	तुमही	्पाहहली	अाहये	का?	तया	वयेलीचये	नाव	
काय	आहये?	
	 जया	वनस्पती	इतर	सजीवाांचया	शरीरात	हकुंवा	शरीरावर	वाढतात	
व	तयाांचयाकडून	आ्पलये	अन्न	हमळवतात	तयाांना	्परजीवी	( ) 
वनस्पती	महणतात.	उदाहरणारगा,	बाांडगूळ,	अमरवयेल	इतयादी.		
	 हररतद्रवयये	 नसलयानये	 अमरवयेल	 सां्पूणगा्पणये	 आश्रयी	 वनस्पतींवरच	
अवलांबून	असतये,	महणून	हतला	सां्पूणगा	्परजीवी	वनस्पती	महणतात.	
	 झाडाांवर	वाढणारये	बाांडगूळ	तुमही	्पाहहलये	असयेलच.	

4.7 डट् सेरा बमा्धनी

घट्पणणीमधयये	प्रकाशसांशलयेषण	हरिया	होत	असूनही	ती	कीटकभक्षण	का	करतये?

4.8 मृतो्पजीवी वनस्पती

मृतो्पजीवी वनस्पती (  )
	 सजीवाांचया	कुजलयेलया	मृत	अवशयेषाांवर	अवलांबून	असणाऱया	वनस्पतींना	
मृतो्पजीवी	वनस्पती	असये	महणतात.
	 कवक	गटातील	काही	बुरशी	व	भू्छत्ये	या	मृत	अवशयेषाांवर	जगणाऱया	
वनस्पती	अाहयेत.	या	मृत	अवशयेषाांवर	 ्पाचकरस	 	सोडतात	आहण	 तयातील	
काबगानी	्पदाराांचये	हवघटन	करून	तया्पासून	तयार	होणारये	द्रावण	शोषून	घयेऊन	
्पोषकद्रवयये	हमळवतात.	

जरा डोके चालवा.

जरा डोके चालवा.
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वनस्पतींमधील ्पोषकरि यांची काय व अभावाचे ्प रणाम 
्पोषकरि ये काय अभावामुळे होणारे ्प रणाम
नायट्ोजन प्रहरनये,	हररतद्रवयये	व	्पयेशीद्रव	याांचयातील	

महत्वाचा	घटक	आहये.
वाढ	खुांटणये,	्पानये	ह्पवळी	होणये.

फॉसफरस प्रकाश	ऊजजेचये	रासायहनक	ऊजजेत	रू्पाांतर अकाली	्पानये	गळणये,	उहशरा	फुलये	ययेणये,	मुळाांची	वाढ	
खुांटणये

्पोटलॅहशअम चया्पचयाचया	कायागासाठी	आवशयक खोड	बारीक	 होणये,	 ्पानये	कोमयेजणये,	 ह्पष्मय	 ्पदारगा	
तयार	न	होणये.

मलॅग्येहशअम हररतद्रवय	हनमागाण	करणये.	 सांर	वाढ	होणये.	्पानये	ह्पवळी	होणये.
लोह हररतद्रवय	हनमागाण	करणये. ्पानये	ह्पवळी	्पडणये.
माँगनीज प्रमुख	सांप्रयेरक	घटक	हनमागाण	करणये. वाढ	खुांटणये,	्पानाांवर	डाग	्पडणये.
हझांक सांप्रयेरके	व	तयाांतील	घटक	हनमागाण	करणये. वाढ	खुांटणये,	्पानये	ह्पवळी	होणये.

*	्प रसरातील वनस्पतींचया ननरीक्षणातून तयांना कोणती ्पोषकरि ये नमळत नाहीत, ते ठरवा.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

थोडे आठवा.

प्राणयांमधील ्पोषण (   )
	 प्राणयाांमधील	्पोषण	या	सांकल्पनयेत	्पोषकतत्वाांची	शरीराला	असणारी	गरज,	अन्नग्रहणाची	्पद्	धत	व	तयाांचा	
शरीरामधयये	होणारा	वा्पर	याांचा	समावयेश	होतो.	

अन्नामधयये	असणारी	हवहवध	्पोषकतत्वये	कोणती?	तयाांचा	काय	उ्पयोग	होतो?	

	 	 	 	 	काही	 बुरशींमुळये	अन्न	दूहषत	 होतये.	 तसयेच	 तयामुळये	 हवहवध	प्रकारचये	 रोग/आजार	 होतात,	 तर	काही	
बुरशींमधयये	 षधी	गुणधमगा	आढळून	ययेतात.	
	 यीसट	व	काही	भू्छत्ये	उ्पयोगी	आहयेत.	यीसट	हये	हकणव	रियेड	तयार	करणये	आहण	आांबवणयाचया	प्रहरियाांसाठी	
वा्परलये	जातये.	भू्छत्ाांमधयये	जीवनसत्वये	व	लोह	भर्पूर	प्रमाणात	असतये.	

शरीराचया	सवगा	 हरिया	सुरळीत्पणये	होणयासाठी	आवशयक	असणारये	घटक	अन्नातून	 हमळतात.	रक्ताद्	वारये	हये	
घटक	शरीराचया	सवगा	भागाांना	्पुरवलये	जातात.	आ्पण	खा येलये	अन्न	जसयेचया	तसये	रक्तात	हमसळत	नाही.	तयासाठी	
अन्नाचये	 रू्पाांतर	 रक्तात	 हमसळू	 शकतील	 अशा	 हवद्रावय	 घटकात	 वहावये	 लागतये.	 प्राणयाांमधयये	 ्पोषणहरिययेचये		
अन्नग्रहणा्पासून	उतसजगाना्पयांत	हवहवध	टप्पये	आढळून	ययेतात.  

 ्पोषणाचे ट ्पे 
1.	अन्नग्रहण	( )	-	अन्न	शरीरात	घयेणये.
2.	्पचन	( )	-	अन्नाचये	रू्पाांतर	हवद्रावय	घटकाांत	होणये	यास	‘अन्न्पचन’	असये	महणतात.	
3.	शोषण	( )	-	्पचनातून	तयार	झालयेलये	हवद्रावय	रक्तात	शोषलये	जाणये.		
4.	सातमीकरण	( )	-	शोषलयेलया	द्रावणीय	अन्नाचये	शरीरातील	्पयेशी	व	ऊतींमधयये	वहन
	 			 	 	 				व	ऊजागाहनहमगाती	केली	जाणये.	
5.	उतसजगान	( )	-	्पचन	व	शोषण	न	झालयेलये	उवगाररत	अन्नघटक	शरीराबाहयेर	टाकलये	जातात.



31

अ. समभक्षी ्पोषण (  )

सांगा ्पाहू !

सभोवतालचया प्राणयांची ननरीक्षणे नमूद करून खालील तक्ता ्पूण्ध करा. 
क. प्राणयाचे नाव अन्नाचा प्रकार नाव अन्नग्हणाची ्पद्धत
1. गाय
2. बयेडूक

	 खरवडणये,	चघळणये,	चूषका ारये	शोषणये	याांवरून	तुमचया	लक्षात	आलये	असयेल,	की	अन्नग्रहणाचया	हवहवध	
्पद्धती	सजीवाांत	आढळतात.

 अमीबामधयये	हात,	तोंड	असये	भाग	नसतात.	हा	एक्पयेशीय	प्राणी	आहये.	
तो	 शरीराचया	 महणजये	 ्पयेशीचया	 कोणतयाही	 ्पृष्ठभागातून	 अन्न	आत	 घयेऊ	
शकतो.	अन्नकणाला	सवगा	बाजूांनी	वयेढून	तो	कण	आ्पलया	्पयेशीमधयये	समाहवष्	
करतो.	 तयानांतर	 अन्नकणाांवर	 हवहवध	 हवकराांची	 हरिया	 घडून	 तयाचये	 ्पचन	
होतये.	न	्पचलयेला	उरलयेला	भाग	तयेरयेच	मागये	सोडून	्छद्	म्पादाचया	साहाययानये	
अमीबा	्पुढये	सरकतो.	अमीबा,	युगलीना,	्पलॅरामयेहशअम	याांसारखया	एक्पयेशीय	
सजीवात	्पोषणासांबांधीचया	सवगा	हरिया	तयाांचया	्पयेशीत	होत	असतात.	
 बहु्पयेशीय	 प्राणयाांमधयये	 तोंडानये	 अन्नग्रहण	 होतये.	 हकटकाांमधयये	
अन्नग्रहणाकरीता	मुखावयव	असतात.	उदाहरणारगा	झुरळ	व	नाकतोड्ासारखये	
‘कुरतडये’	 हकटकाांमधयये	 जबड्ासारखये	 मुखावयव	 महतवाचये	 असतात.	
फुल्पाखरु	 नळीसारखी	 सोंड	 वा्परुन	 अन्नग्रहण	 करतये.	 डास	 व	 ढयेकूण	 हये	
‘चुषक’	 सुईसारखये	 मुखावयव	 टोचणयाकरीता	 वा्परून	 नळीसारखया	
मुखावयाांनी	रक्त	अरवा	रस	ग्रहण	करतात.

करिक
अन्नकण

अन्नकण

करिक

4.9. अमीबा

4.1  अन्नप्रकारांनुसार नवनवध सजीव

अमीबासारखया	एक्पयेशीय	सजीवामधयये	अन्नग्रहण	कसये	होतये?

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.
खालील	सजीवाांचये	वगणीकरण	अन्नप्रकाराांनुसार	 	कोणतया	प्रकाराांत	
होईल?
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अन्नप्रकारांनुसार प्राणयांचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत.
1. शाकाहारी प्राणी (Herbivores) :	शाकाहारी	प्राणी	
प्रतयक्ष	 वनस्पतीचा	 अन्न	 महणून	 उ्पयोग	 करतात.	 जसये	
गवत	खाणारये,	हबया	खाणारये,	फळये	खाणारये.
2. मांसाहारी प्राणी  (Carnivores) : काही	 प्राणी	
अन्नासाठी	इतर	प्राणयाांवर	अवलांबून	असतात.	माांसाहारी	
प्राणी	 अन्नासाठी	 अप्रतयक्ष्पणये	 वनस्पतींवर	 अवलांबून	
असतात.	 जसये	 शाकाहारी	 प्राणयाांना	 खाणारये,	 कीटक	
खाणारये.
3. नमश्ाहारी प्राणी (Omnivores) : काही	 प्राणी	
अन्नासाठी	वनस्पती	तसयेच	प्राणी	असये	दोनहींवर	अवलांबून	
असतात.	जसये	वानर,	हच्पाांझी,	मानव.

	 काही	कीटक,	एक्पयेशीय	सूक्मजीव			हये		मृत	शरीरातील	हकुंवा	
आजूबाजूचया	वातावरणातील	द्रवरू्प	सेंद्रीय	्पदाराांचये	शोषण	करून	
तयाांचा	अन्न	महणून	वा्पर	करतात.	यालाच	‘मृतो्पजीवी	्पोषण’	असये	
महणतात.	जसये	कोळी,	मुांगया,	घरमाशया.

क. ्परजीवी ्पोषण (Parasitic nutrition)
1.		घरातील	 कुत्ा,	 गोठ्ातील	 महैस	 अशा	 प्राणयाांचया	 शरीरावर	

तुमही	लहान	लहान	प्राणी	्पाहहलये	आहयेत	का?	तये	कोणतये?
2.		हये	प्राणी	तयाांचये	अन्न	कोठून	हमळवत	असतील?
3.	 ्पोटामधयये	झालयेलये	जांत	तयाांचये	अन्न	कोठून	हमळवतात?

	 आ्पलया	सभोवताली	आढळणारये	काही	सजीव		हये	तयाांचया	अन्नग्रहणाबरोबर	्पयागावरण	सवच्छता	व	सांवधगानाचये	
कायगाही	करत	असतात.तयानुसार	तयाांना	सवच्छताकममी  व	 नवघटक असयेही	ओळखलये	जातये.
4. सवच्छताकममी  (Scavengers) :	हये	मृत	प्राणयाांचया	शरीरा्पासून	अन्न	हमळवून	जगतात.	जसये	तरस,	हगधाडये,	
कावळये.	
5. नवघटक (Decomposers) :	महणजयेच	काही	सूक्मजीव	हये	मृत	शरीराचया	अवशयेष	तसयेच	काही	्पदारगा	कुजवून	
तया्पासून	अन्न	हमळवतात.	नैसहगगाक	्पदाराांचया	कुजणयाचया	प्रहरिययेमधून	सूक्मजीवाांचये	्पोषण	होतये.
ब. मृतो्पजीवी ्पोषण (Saprozoic nutrition)

4.11 ्परजीवी प्राणी 

	 काही	प्राणी	हये	इतर	सजीवाांवर	अन्नासाठी	अवलांबून	असतात.	तये	तयाांचयाकडूनच	अन्न	प्राप्त	करतात.	यालाच	
प्राणयाांचये	्परजीवी	्पोषण	असये	महणतात.	इतर	प्राणयाांचया	शरीराचया	्पृष्ठभागावर	राहून	तयाांचये	रक्त	शोषून	तयाद्	वारये	
अन्न	प्राप्त	करणयाचया	्पद्धतीला	बाह्य्परजीवी ्पोषण (Ectoparasitic nutrition)	असये	महणतात.	जसये	उवा,		
गोचीड,	ढयेकूण.	
	 ्पट्टकृमी,	गोलकृमी	असये	जांत	आ्पलया	शरीराचया	आतमधयये	राहून	रक्ताद्	वारये	अन्नाचये	अरवा	प्रतयक्ष	अन्नाचये	
शोषण	 करतात.	 या	 ्पद्	धतीला	अंतः्परजीवी ्पोषण (Endoparasitic nutrition) असये	 महणतात.	 हये	 प्राणी	
अांतः्परजीवी	प्राणी	महणून	अोळखलये	जातात.	

	 	 	 	ॲनट	इटर	हा	मधय	व	दहक्षण	अमयेररका	हये		
मूळसरान	 असणारा	 प्राणी	 असून	 तो	 मुांगी		
असवल	या	नावानये	ओळखला	जातो.
	 भारतात	 उदमाांजर	 हा	 प्राणी	 आढळतो.	
तयाची	हचत्ये	इांटरनयेटवरुन	हमळवा.								
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सवा याय

1. अन्नप्रकारांनुसार वगमीकरण करा.
वाघ,	गाय,	 हगधाड,	जीवाणू,	हररण,	शयेळी,	मानव,
कवके,	हसांह,	महैस,	हचमणी,	बयेडूक,	झुरळ,	गोचीड.

2.  यो य जो ा जुळवा.
अ  गट ब  गट

1. ्परजीवी	वनस्पती अ.	भू्छत्
2. कीटकभक्षी	वनस्पती ब.	दगडफूल
3. मृतो्पजीवी	वनस्पती क.	ड्ॉसयेरा
4. सहजीवी	वनस्पती ड.	अमरवयेल

3. खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
अ.	सजीवाांना	्पोषणाची	गरज	का	असतये?
आ.	वनस्पतीची	अन्न	तयार	करणयाची	प्रहरिया	स्पष्
करा.

इ.	 ्पर्पोषी	 वनस्पती	 महणजये	 काय?	 ्पर्पोषी	
वनस्पतींचये	हवहवध	प्रकार	उदाहरणासह	हलहा.

ई.	 प्राणयाांमधील	 ्पोषणाचये	 हवहवध	 टप्पये/्पायऱया	
स्पष्	करा.

उ.	 एकाच	्पयेशीत	सवगा	जीवनहरिया	होणारये	एक्पयेशीय	
सजीव	कोणतये?

4. कारणे नलहा.
अ.	कीटकभक्षी	वनस्पतींचा	रांग	आकषगाक	असतो.
आ.	फुल्पाखराला	नळीसारखी	लाांब	सोंड	असतये.

5. वनस्पती आनण प्राणी यांचया ्पोषण्पद्धतीनुसार
घतक्ता तयार करा.

6.  नवचार करा व खालील प्र नांची उततरे द्ा.
अ.	आ्पण	वयेगवयेगळये	अन्न्पदारगा	घरात	तयार	करतो,
महणजये	आ्पण	सवयां्पोषी	आहोत	का?

आ.	 सवयां्पोषी	 व	 ्पर्पोषी	 सजीवाां्पैकी	 कोणाची	
सांखया	जासत	असतये?	का?

इ.	 वाळवांटी	 भागात	 ्पर्पोषींची	 सांखया	 कमी	
आढळतये,	मात्	समुद्रामधयये	जासत	सांखययेनये	्पर्पोषी	
आढळतात.	असये	का?

ई.	 हहरवया	 भागाांवयहतररक्त	 वनस्पतीचया	 इतर	
अवयवाांत	अन्न	का	तयार	होत	नाही?	

उ.	 बाह्	्परजीवी	व	अांतः्परजीवी	प्राणयाांमुळये	काय	
नुकसान	होतये?

उ्पकम 
1. ्पररसरात	 असलयेलया	 एकाच	 वनस्पतीवर

जगणाऱया	 वयेगवयेगळ्ा	 ्पर्पोषींब ल	 माहहती
घया.	या	्पर्पोषींचा	अन्न	महणून	वा्पर	करणाऱया
इतर	सजीवाांची	हनरीक्षणये	करून	नोंदी	घया.

2. ‘सजीवातील	 ्पोषण’	 यावर	 e
Presentation	तयार	करा.

वनस्पती	 												प्राणी

्पायेषण

सवयां्पोषी														

कीटकभक्षी

्परजीवी

बाह््परजीवी

t t t
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अ.क. ्पदाथ्ध ( ोत) आ्प्या शरीराला 
नमळणारे घटक

काय्ध

		1. जवारी,	गहू,	बाजरी,	ताांदूळ	इतयादी.

		2. कडधानयये,	सवगा	डाळी
		3. तयेल,	तू्प	इतयादी.
		4. फळये	/	भाजी्पाला
	 कब दके,	ससनगध्पदारगा,	प्रहरनये,	जीवनसत्वये,	खहनजये,	तांतुमय	्पदारगा,	्पाणी	हये	सवगा	घटक	आ्पलया	शरीराचया	
योगय	वाढीसाठी	आवशयक	आहयेत.	्पण	हये	अन्नघटक	जया	्पदाराांतून	हमळतात	जसये-	गहू,	जवारी,	डाळी,	ताांदूळ,	
भाजया,	फळये	इतयादी	खराब		हकुंवा	हकडलयेलये	असतील	तर	काय	होईल?
अन्ननबघाड (  )

थोडे आठवा.

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

खालील	तक्ता	योगय	माहहती	भरून	्पूणगा	करा.

5.1  ्प रसरातील नवनवध घटनाअन्ननबघाडास कारणीभूत घटक
	 काही	वयेळा	फळये-फळाांचया	साली	काळ्पट	्पडतात.		काही	्पदाराांना	कडवट	हकुंवा	नकोसा	वाटणारा	घाणयेरडा	
वास	ययेतो.	हये	्पदारगा	खाणयास	अयोगय	असतात.	काही	वयेळा	हनसगगातः	हमळणारये	्पदारगा	मानवी	प्रहरिययेमुळये	हबघडतात	
उदाहरणारगा,	 जासत	 हशजवणये,	 	 ओलसर	 जागी	 ठयेवणये,	 अयोगय	 साठवणूक	 याांमुळये	 ्पदाराांचा	 दजागा	 हबघडतो.		
एका	हठकाणाहून	दुसऱया	हठकाणी	वाहतूक	करताना	तये	खराब	होतात.	याहवषयीची	अहधक	उदाहरणये	तुमहाांला	दयेता	
ययेतील	का?

नवनव

अ

आ

इ

 5. अन्न्पदाथाची सुरक्षा
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	 सुट्	टीचया	 हदवशी	बाहयेर	गयेलयावर	आ्पण	आ्पलया	्पररवारासोबत/
हमत्मैहत्णींसोबत	्पाणी्पुरी,	वडा्पाव,	 ह्प झा,	बगगार,	शयेव्पुरी,	्पावभाजी	
असये	तोंडाला	्पाणी	आणणारये	्पदारगा	आवडीनये	खातो,	्पण	हये	्पदारगा	कोठये	
बनवलये	जातात?	कोणतया	हठकाणी	हवरिीस	ठयेवलयेलये	असतात?	आ्पणाांस	
हये	्पदारगा	दयेणाऱया	वयक्तीचये	हात	सवच्छ	होतये	का?	यासाठी	कोणतये	्पाणी	
वा्परलये	 होतये?	 या	 सवाांचा	आ्पण	 हवचार	करतो	का?	 या	 सवगा	 बाबींची	
तुमचया	हवज्ान	हशक्षकाांसोबत	चचागा	करा.	

सांगा ्पाहू !

ननरीक्षण करा. 	 हचत्ातील	कोणती	फळये	खाणयायोगय	वाटतात?	का?

	 फळाांचा	रांग	काळ्पट	होणये,	चव	बदलणये,	माांसाला	आांबट	वास	ययेणये,	
शेंगदाणये	खवट	लागणये	अशा	प्रकारचये	बदल	अन्न्पदाराांत	घडतात.	हये	सवगा	
बदल	अांतःसर	घटकाांमुळयेच	होतात.
	 शयेतात	अन्न्पदारगा	तयार	होताना	अनयेक	वयेळा	तयाांना	इजा	्पोचतये.	जसये,	
अयोगय	हाताळणी,	अयोगय	साठवण,	अयोगय	वाहतूक	इतयादींमुळये	तये	खराब	
होतात.	 काही	 अन्न्पदारगा,	 उदा.,	 दूध,	 माांस	 इतयादी	 आमल	 हकुंवा	
आमलारीयुक्त	 असतात.	 काही	 अन्न्पदाराांचा	 धातूशी	 सां्पक	 झालयास	
रासायहनक	 प्रहरिययेमुळये	 तये	 हबघडतात.	 बऱयाच	 वयेळा	 हवा,	 ्पाणी,	 जमीन	
याांमधील	 सूक्मजीव	 हकुंवा	 कीटकाांचा	 अन्नामधयये	 प्रवयेश	 होऊनही	 अन्न	
हबघडतये.
	 अन्नहबघाड	करणारये	आणखी	कोणतये	घटक	तुमहाांला	साांगता	ययेतील	?	

अन्ननासाडी (  )

अन्न	कोठये	कोठये	व	कसये	वाया	जातये?

	 हवज्ान	व	तांत्ज्ानाचया	मदतीनये	आ्पलया	दयेशानये	हवहवध	प्रकारची	अन्नधानयये,	फळये,	भाजया,	मतसय	उत्पादन	
तसयेच	दूध	व	दुगधजनय	्पदाराांचया	उत्पादनात	प्रचांड	आघाडी	घयेतली	आहये.	असये	जरी	असलये	तरी	आजही	आ्पलया	
दयेशात	व	सां्पूणगा	जगात	अनयेक	लोक	दररोज	अन्नाहशवाय	झो्पी	जातात.	तयाांना	एकवयेळचये	जयेवणही	हमळत	नाही.	
अशा	्पररससरतीमधयये	जया	जया	हठकाणी	अन्न	वाया	जातये	तये	टाळणये	आ्पलये	प्ररम	कतगावय	आहये.	
 सं यातमक अन्ननासाडी  (    ) ः	चुकीचया	्पद्धतीनये	शयेती	करणये.	उदाहरणारगा,	
मुठीनये	्पयेरणये,	अवयवससरत	मळणी	करणये,	अयोगय	साठवण	व	हवतरणाचया	चुकीचया	्पद्धतींचा	वा्पर	करणये	तसयेच	
्पांगतीसारखया	्पारां्पररक	जयेवण	्पद्धतीत	अनावशयक	आग्रह	केलयानये	सुद्धा	अन्न	वाया	जातये.	याांमुळये	सांखयातमकरीतया	
अन्ननासाडी	होतये	कारण	वाया	गयेलयेलये	अन्न	इतराांना	दयेता	आलये	असतये.

5.3  नवनवध फळे

5.2  आ्पली आवड

	 आ्पण	जये	वनस्पहतजनय	व	प्राहणजनय	अन्न्पदारगा	खातो	तये	चाांगलये	व	उततम	दजागाचयेच	असणये	आवशयक	
आहये.	अनयरा	आ्पण	रोगास	बळी	्पडू	हकुंवा	आ्पली	प्रकृती	हबघडयेल.	अन्न्पदाराांचा	रांग,	वास,	्पोत,	दजागा,	
चव	याांमधयये	बदल	होणये	व	तयाांतील	्पोषकद्रवयाांचा	नाश	होणये	महणजयेच	अन्नहबघाड	होय.	

नवचार करा व चचा्ध करा.
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 गुणातमक अन्ननासाडी (    ) ः	अन्नरक्षण	करताना	अन्नसुरक्षयेचया	चुकीचया	
्पद्	धती	वा्परणये,	्परररक्षकाांचा	अहतरयेकी	वा्पर	करणये,	अन्न	अहत	हशजवणये,	भाजया	हचरून	नांतर	धुणये,	अन्न	तयार	
होऊन	तये	ग्राहका्पयांत	्पोहोचणयास	लागणाऱया	वयेळयेचा	अांदाज	चुकणये,	तसयेच	द्राक्षये,	आांबये	याांची	अयायेगय	हाताळणी	
इतयादी	गोष्ी	अन्नाचया	गुणातमक	नासाडीला	कारणीभूत	ठरतात.	

	 लग्समारांभात	 अक्षता	 महणून	 वा्परणयात	
ययेणारये	 ताांदूळ	 व	 अन्न्पदाराांचा	 अ्पवयय	
कसा	टाळता	ययेईल?	

नवचार करा व चचा्ध करा.

अन्नसाठवण व सुरक्षा
(    ) 
	 अन्न्पदारगा	 रांड	 करणये,	 वाळवणये,	 सुकवणये,	 उकळणये,	
हवाबांद	 डबयात	 ठयेवणये.	 अशा	 अन्न्पदारगा	 सुरहक्षत्पणये	
साठवणयाचया	 ्पद्धतींची	 माहहती	 आ्पण	 मागील	 इयततयेत	
घयेतली	 आहये.	 या	 हवहवध	 ्पद्धतींमुळये	 अन्न्पदाराांत	 होणारी		
सूक्मजीवाांची	वाढ	रोखली	जातये	आहण	तये	खराब	होत	नाहीत.
अन्नरक्षण व ्प ररक्षण
 अन्नरक्षण ः	वयेगवयेगळ्ा	कारणाांनी	अन्नातील	सूक्मजीव	
वाढून	तये	खराब	होणये,	कीड	लागणये	याां्पासून	अन्न	सुरहक्षत	ठयेवणये	
महणजये	अन्नरक्षण	होय.
 अन्न्प ररक्षण ः अन्नामधील	अांतगगात	घटकाांमुळये	होणारा	
हबघाड	 टाळून	 अन्न	 दीघगाकाळ	 हटकवणयासाठी	 तयामधयये	
वयेगवयेगळ्ा	 ्परररक्षकाांचा	 वा्पर	 केला	 जातो.	 या	 ्पद्धतीला	
अन्न्परररक्षण	असये	महणतात.

अन्न वाया जाऊ नये, अन्नाची नासाडी होऊ नये यांसाठी 
तुमची भूनमका काय असेल?
1.		 आवशयक	तयेवढयेच	अन्न	ताटात	वाढून	घयावये.
2.		 अन्न	जासत	वयेळ	हशजवू	नका.
3.		 हश क	अन्न	टाकून	 दयेऊ	 नका,	 योगय	 ्पद्	धतीनये	 तये	

्पुनहा	वा्परा.	
4.		 आवशयक	 तयेवढयेच	 अन्नधानय,	 फळये,	 भाजया	 याांची	

खरयेदी	करा.	अहधक	खरयेदीचा	मोह	टाळा.
5.		 अन्नधानय	 व	 इतर	 ततसम	 ्पदाराांची	 योगय	 ्पद्धतीनये	

साठवणूक	करा.	उदा.	फळये,	भाजया,	दूध	इतयादी.
6.		 हवाबांद	डबये,	बाटलयाांमधील	्पदाराांची	वा्परणयायोगय	

तारीख	्पाहून	घया	व	तया	तारखये	्पूवणीच	हये	्पदारगा	वा्परा.
7.		 ताटात	घयेतलयेलये	सवगा	्पदारगा	सां्पवा.	

कोण काय करते?
अन्न अानण षध प्रशासन ( )
	 अन्न	आहण	 षधये	याांचये	प्रमाणीकरण	
करून	 तयाांचया	 हनहमगातीवर	 व	 वाट्पावर	
हनयांत्ण	 ठयेवणारी	 ही	 शासकीय	 यांत्णा	
आहये.	 अन्नसुरहक्षतता	 आहण	 मानाांकनये	
कायदा	 2006	 अनुसार	 	 भारतीय	
अन्नसुरहक्षतता	आहण	मानाांकनये	प्राहधकरण	
(FSSAI)	 या	 सांसरयेची	 सरा्पना	करणयात	
आलयेली	आहये.	
सांकेतसरळये	ः . . .

. . . .

जागनतक अन्नसुरक्षा नदन 
16 टोबर

अन्नसुरक्षा करणे व 
अन्ननासाडी टाळणे.
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असे होऊन गेले

माहीत आहे का तुमहांला?

	 महाराष््ात	लासलगाांव	ययेरये	काांदये	व	
बटाटये	याांवर	व	नवी	मुांबई	ययेरये	मसालयाचया	
्पदाराांवर	 हकरणीयन	 करणारी	 सांयांत्ये	
असलयेली	कद्रये	उभारलयेली	आहयेत.

	 वाढलयेलया	 ता्पमानाचा	
वा्पर	 करून	 अन्न्पदाराांमधयये	
सूक्मजीवाांची	वाढ	रोखून	तयाांची	
गुणवतता	 हटकवून	 ठयेवणयाची	
्पद्धती	 	 जीवाणू	 शासत्ज्	 लुई	
्पाशचर	याांनी	हवकहसत	केली.	

अन्नरक्षण  
्पद्धती

नकरणीयन
	 या	 ्पद्	धतीत	 अन्न्पदाराांवर	 आयनीभवन	
करणाऱया	 हकरणाांचा	 मारा	 करतात	 उदा.,	 उ 	
ऊजागायुक्त	 इलयेकट्ॉन,	 तवरकाांद्	वारा	 (ॲसकसलरयेटर)	
हनहमगात	क्ष-	हकरण	वा	हकरणोतसारी	समसराहनकाांद्	वारये	
उतसहजगात	गलॅमाहकरण.	या	प्रहरिययेमुळये	सूक्मजीव,	बुरशी	
व	 कीटकाांचा	 नाश	 होतो.	 फळाांचया	 ह्पकणयाचा	
कालावधी	वाढलयामुळये	तयाांची	हानी	कमी	होतये.	तसयेच	
अांकुरणयाची	 प्रहरिया	 मांद	 झालयामुळये	 बटाटये,	 काांदये	
इतयादी	 अन्न्पदारगा	 जासत	 कालावधीसाठी	 हटकू	
शकतात.	

कीटकनाशकांचा वा्पर
	 ्पोतयाांत	 धानय	 भरलयावर	
मयेललॅहरऑनचा	 फवारा	 ्पोतयाांवर	
मारतात.

धुरीकरण 
	 यामधयये	धूर	दयेऊन	अन्न	सांरहक्षत	
केलये	 जातये.	 यासाठी	 ॲलयुहमहनअम	
फॉसफाइड	वा्परतात.

्पा चरीकरण
	 या	 ्पद्	धतीनये	 दूध	 हकुंवा	 ततसम	 ्पदारगा	
हवहशष्	 ता्पमाना्पयांत	 उदा.,	 दूध	 80 	

सयेसलसअसला	15	 हमहनटये	 ता्पवलये	जातये	 व	नांतर	
ताबडतोब	 तये	 रांड	 केलये	 जातये.	 यामुळये	 दुधातील	
सूक्मजीवाांचा	नाश	होऊन	तये	दीघगाकाळ	हटकतये.

गाेठणीकरण
	 कमी	ता्पमानाला	अन्न्पदाराांतील	जैहवक	व	
रासायहनक	 प्रहरियाांचा	 वयेग	 मांदावतो	 तयामुळये	
अन्न्पदारगा	 खू्प	 काळ	 हटकू	 शकतात.	 यासाठीच	
घरातील	 शीतक्पाटाचा	 (रयेह जरयेटर)	 उ्पयोग	
करतात.

वायूचा वा्पर
	वयेफसगा	व	इतर	खाद््पदारगा	हवाबांद	 ह्पशवयाांमधयये	बांद	
करताना	 नायट्ोजन	 वायूचा	 उ्पयोग	 करून	 तयाांतील	
कीटक	व	बुरशीचया	वाढीला	आळा	घातला	जातो.	

्प ररक्षकांचा वा्पर
नसनग्धक ्प ररक्षक 
 हनसगगातः	 उ्पलबध	असणारये	 ्पदारगा	
यात	 प्रामुखयानये	 मीठ,	 साखर,	 तयेल	
वा्परून	 बनवलयेली	 लोणची,	 जाम,	
मुराांबये,	्पयेठा	इतयादी	्पदारगा	तयार	करतात.
रासायननक ्प ररक्षक
	 यात	 प्रामुखयानये	 ॲसयेहटक	 आमल		
(सवहनयेगर),	सायहट्क	आमल,	सोहडअम	
बयेनझोएट	तसयेच	काही	नायट्येट	व	नायट्ाइट	
क्षाराांचा	वा्पर	करून	सॉस,	जयेली,	जाम,	
हशजवणयास	 तयार	 भाजया	 व	 अन्नाची	
तयार	्पाहकटये	 इतयादी	खू्प	कालावधी-	
साठी		हटकवून	ठयेवता	ययेतात.
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खालील तक्ता ्पूण्ध करा.
अ. क. अन्न्पदाथ्ध भेसळीचे ्पदाथ्ध
1. दूध .......................

2. लाल	हतखट .......................

3. ................ ्प्पईचया	हबया
4. आइसरिीम ....................

	 भयेसळयुक्त	 अन्नामुळये	 लहान-मोठये,	 गरीब-
श्रीमांत	 सवाांचयाच	 आरोगयाला	 धोका	 ्पोहोचतो.	
अन्नातील	वयेगवयेगळ्ा	भयेसळींचये	 वयेगवयेगळये	 ्पररणाम	
असतात.	 काही	 भयेसळीचया	 ्पदाराांमुळये	 ्पोटाचये	
आजार	हकुंवा	हवषबाधा	होऊ	शकतये.	काही	प्रकारचये	
भयेसळयुक्त	अन्न	दीघगाकाळ्पयांत	खाललयानये	शरीरातील	
अवयवाांचया	कायागावर	हव्परीत	्पररणाम	होतात.	तसयेच	
कॅनसरसारखये	दुधगार	रोग	होणयाचा	धोका	सांभवतो.	

	 अन्नभयेसळ	महणजये	काय?थोडे आठवा.

अन्नभेसळ अशीही होते.
1.		अन्न्पदाराांतील	काही	महत्वाचये	घटक	काढून	
घयेणये.	उदा.,	दुधातील	ससनगधाांश	तसयेच	लवांग,	
वयेलदोडये	याांचये	अक	काढून	घयेणये.	

2.	कमी	 प्रतीचा,	 सवसत	 हकुंवा	 अखाद्	 ्पदारगा		
हकुंवा	अ्पायकारक	रांग	हमसळणये.

3.	अ्पायकारक	 ्पदारगा	 वा्परणये.	 उदा.,	 बारीक	
दगड,	 खडये,	 लोखांडी	 चुरा,	 घोड्ाची	 लीद,	
यूररया,	लाकडी	भुसा	इतयादी.

अन्न्पदाथ्ध भेसळ चाचणी नन कष्ध
दूध ्पाणी दुधाचा	एक	रेंब	काच्पट्	टीवर	ठयेवून	

काच्पट्	टी	रोडी	हतरकस	करा,	जयेणयेकरून	
दुधाचा	रेंब	खाली	ओघळयेल.

काच्पट्	टीवर	ओघळणयाची	्पाांढरी	
खूण	न	हदसलयास	दुधात	्पाणी	
हमसळलयेलये	असतये.

हमरची	
्पावडर

हवटाांची	
भुकटी

एक	चमचा	हमरची	्पावडर	चांचु्पात्ात	
घयेऊन	तयात	अधजे	चांचु्पात्	भरयेल	एवढये	
्पाणी	घया.	द्रावण	ढवळून	्पाच	हमहनटये	
ससरर	करणयासाठी	ठयेवा.

जर	्पाणयाचया	तळाशी	लाल	रराचा	
साठा	जमा	झाला	असयेल,	तर	हमरची	
्पावडरमधयये	हवटाांची	भुकटी	
हमसळलयेली	आहये	हये	समजावये.

हळद	्पावडर मयेटलॅहनल	
यलो

्परीक्षानळीत	हचमूटभर	हळद	्पावडर	घयेऊन	
तयात	रोडये	्पाणी	टाका	व	हमश्रण	ढवळा.	
तयात	रायेयेडये	ती 	हायड्ो ोररक	आमल	
टाका.

ती 	हायड्ो ोररक	आमलामुळये	
हमश्रणाला	लालसर	रांग	ययेतो.	हळद	
्पावडरमधयये	मयेटलॅहनल	यलोची	भयेसळ	
असलयास	लालसर	रांग	कायम	राहतो.	

रवा	 लायेहकण रवयातून	एक	चुांबक	हफरवा. चुांबकास	लोहकीस	हचकटलयास	रवयात	
लोहकीसाची	भयेसळ	असतये.

नवचार करा.
	 आ्पण	आ्पलया	दैनांहदन	जीवनात	नयेमके	काय	
खात	आहोत	व	आ्पलये	अन्न	सकस	आहये	का	याचा	
प्रतययेकानये	हवचार	करणये	आवशयक	आहये.

अन्नभेसळ कशी शोधाल?

इंटरनेट माझा नमत्. 					 . e. 	वर	अन्नभयेसळ	ओळखणयाचये		सवहहडओ	्पहा	व	तया	आधारये	
अन्नभयेसळ	ओळख्पयेटी	तयार	करा.
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माहीत आहे का तुमहांला?

	 1 54	मधयये	लोकसभयेनये	अन्नभयेसळ	
प्रहतबांधक	 कायदा	 सांमत	 केला.	 यामधयये	
वयेळोवयेळी	 सुधारणा	 करून	 1 76	 मधयये	
कायद्ातील	 तरतुदींनुसार	 अ्पायकारक	
्पदाराांची	 भयेसळ	 करणाऱयास	 जनमठये्पयेची	
तरतूद	 करणयात	 अाली	 आहये.	 अन्नाची	
साठवण	 योगय	 हठकाणी	 व	 योगय	 प्रकारये	
वहावी,	अन्न्पदाराांवरील	वयेष्न	अन्नाला	
व	 षधाला	 घातक	 नसावये,	 तयावर	
हनहमगातीचा	 हदनाांक,	 कालावधी	 व	
साठवणयासांबांधी	 सूचना	 स्पष््पणये	
हलहहलयेलया	 असावयात	 अशा	 अनयेक		
तरतुदी	केलया	आहयेत.

्पुसतक माझा नमत्. 	 अन्न्पदारागातील	भयेसळ	यासांदभागात	अहधक	माहहती	दयेणारी	्पुसतके	हमळवा,	
वाचा	व	अन्नभयेसळ	ओळखा.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

1.	 फळाांना	अहधक	सवाहदष्	व	आकषगाक	बनवणयासाठी	
तयाांना	रासायहनक	्पदाराांचये	इांजयेकशन	हदलये	जातये.

2.		दूधहवरिेतये	 दुधाची	 ससनगधता	 वाढावी	 महणून	 दुधात	
युररया	हमसळतात.

3.	 आ्पलये	 नुकसान	 कमी	 होणयासाठी	 हवरिेतये	 हकतययेक	
हवाबांद	 डबये	आहण	 ्पाहकटये	 याांचयावरची	 ‘एकस्पायरी	
डयेट’	बदलतात.

4.	 आकषगाक	 व	 ह्पवळीधमक	 ह्पकलयासारखी	 हदसणारी	
केळी,	 तसयेच	 अनय	 काही	 फळये	 ह्पकवणयासाठी	
कॅसलशअम	 काबागाइड	 व	 इतर	 काही	 रसायनाांचा	 वा्पर	
केलयेला	असतो.

5.	 शीत्पयेयाांमधयये	 अनयेकदा	 काब नयेटयेड	 सोडा,	 फॉसफररक	
ॲहसड	इतयादी	घातक	्पदारगा	वा्परलयेलये	असतात.	

सवा याय

1.  नदले्या ्पया्धयां्पकी यो य ्पया्धय ननवडून नवधाने 
्पूण्ध करा.

	 (हकरणीयन,	 हनजगालीकरण,	 ्पाशचरीकरण,	 नैसहगगाक	
्परररक्षक,	रासायहनक	्परररक्षक)

	 अ.	 शयेतातील	 धानय	 प्रखर	 सूयगाप्रकाशात	 सुकवणये	
याला	...................	असये	महणतात.

	 आ.	दूध	 व	 ततसम	 ्पदारगा	 हवहशष्	 ता्पमाना्पयांत	
ता्पवून	ताबडतोब	रांड	करतात.	अन्न्पदाराांचया	
्परररक्षणाचया	 या	 ्पद्धतीला	 ................

असये	महणतात.
	 इ.		 मीठ	हये	................	आहये.
	 इ.		 सवहनयेगर	हये	.................	आहये.
2.  खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
	 अ.	दुधाचये	्पाशचरीकरण	कसये	करतात?
	 आ.	भयेसळयुक्त	अन्न्पदारगा	का	खाऊ	नययेत?
	

	 इ.	 घरामधील	 अन्न	 सुरहक्षत	 राहणयासाठी	 तुमचये		
आईबाबा	काय	काळजी	घयेतात?	

	 ई.	 अन्नहबघाड	 कसा	 होतो?	 अन्नहबघाड	 करणारये	
हवहवध	घटक	कोणतये?

	 उ.	 अन्न	 हटकवणयाचया	 कोणतया	 ्पद्धतींचा	 वा्पर	
तुमही	कराल?	

3.  काय करावे बरे?
	 अ.	 बाजारात	अनयेक	हमठाईवालये	उघड्ावर	हमठाईची	

हवरिी	करतात.
	 आ.	्पाणी्पुरी	 हवरिेता	 असवच्छ	 हातानयेच	 ्पाणी्पुरी	

बनवत	आहये.
	 इ.		 बाजारातून	 भर्पूर	 भाजी्पाला,	 फळये	 हवकत	

आणली	आहयेत.
	 ई.		 उांदीर,	झुरळ,	्पाल	याां्पासून	अन्न्पदाराांचये	रक्षण	

करायचये	आहये.
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4. आमचयातील वेगळा कोण हे शोधा.
अ.	 मीठ,	 सवहनयेगर,	 सायहट्क	 आमल,	 सोहडअम

बयेनझोएट.
आ.	लाखीची	डाळ,	हवटाांची	भुकटी,	मयेटलॅहनल	यलो,

हळद	्पावडर.
इ.		 केळी,	सफरचांद,	्पयेरू,	बदाम.
ई.		 साठवणये,	गोठवणये,	हनवळणये,	सुकवणये.

5. खालील तक्ता ्पूण्ध करा.

रि. ्पदारगा भयेसळ
1. ----- मयेटलॅहनल	यलो
2. हमरी -----
3. ----- लोहकीस
4. मध -----

6. असे का घडते ते नलहून तयावर काय उ्पाय करता
येतील ते सांगा.
अ.		गुणातमक	अन्ननासाडी	होत	आहये.
आ.		हशजवलयेला	भात	क ा	लागत	आहये.
इ.		 बाजारातून	आणलयेला	गहू	रोडा	ओलसर	आहये.
ई.		 दह्ाची	चव	आांबट	/	कडवट	लागत	आहये.
उ.		 खू्प	वयेळा्पूवणी	का्पलयेलये	फळ	काळये	्पडलये	आहये.

7. कारणे नलहा.
1. 5 	सयेसलसअस	ता्पमानाला	अन्न्पदारगा	सुरहक्षत

राहतात.
2. सधया	 मोठ्ा	 समारांभात	 बुफे	 ्पद्धतीचा	 वा्पर

करतात.
उ्पकम ः

1. तुमचया	घरातील	सवयां्पाकघरात	जाऊन	तयेरील
अन्नसुरक्षा	व	अन्ननासाडी	याांबाबत	नोंदी	करा.

2. अन्न्पदाराांतील	 भयेसळ	 ओळखणयाची	 हवहवध
उदाहरणये	हवज्ान	प्रदशगानात	सादर	करा.

t t t
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हचत्ात	दाखवलयेलया	हवहवध	वसतू		व	्पदाराांचये	मा्पन	कसये	केलये	जातये?	ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

भौनतक राशी (   )
	 दैनांहदन	 जीवनात	 वयेगवयेगळ्ा	 वसतू	 व	 ्पदाराांचये	 मा्पन	 केलये	 जातये.	 उदाहरणारगा,	 फळभाजया,	 धानय	 याांचये	
वसतुमान 	शरीर,	द्रव्पदारगा	याांचये	ता्पमान 	द्रव,	सरायू,	वायू	याांचये	आकारमान 	हवहवध	्पदाराांची	घनता,	वाहनाांचा	
वयेग	इतयादी.	वसतुमान,	वजन,	अांतर,	वयेग,	ता्पमान,	आकारमान	इतयादी	राशींना	भौनतक राशी		असये	महटलये	जातये.	
	 भौहतक	राशींचये	्पररमाण	( )	साांगणयासाठी	मूलय	( )	व	एकक	( )	याांचा	वा्पर	करतात.	
उदाहरणारगा,	सवराली	दररोज	दोन	हकलोमीटर	चालतये.	या	उदाहरणामधयये	अांतर	या	भौहतक	राशींचये	्पररमाण	स्पष्	
करताना	दोन	हये	अांतराचये	मूलय	असून	हकलोमीटर	हये	अांतराचये	एकक	वा्परलये	आहये.		

वसतुमान ( )
	 ्पदारागातील	 द्रवयसांचयाला	 वसतुमान	 महणतात.	 ्पदारागात	
नैसहगगाक्पणये	 ससरतीबदलास	 हवरोध	 करणयाची	 प्रवृतती	 असतये	
महणजयेच	जडतव	असतये.	वसतुमान	हये	वसतूचया	जडतवाचये	गुणातमक	
मा्प	आहये.	हजतके	वसतुमान	जासत	हततके	जडतवही	जासत	असतये.	
वसतुमान ही अनदश राशी आहे.	जगात	कोठयेही	गयेलये	तरी	तये	बदलत	
नाही	 मात्	 वसतुमान	आहण	 वजन	 या	 दोन	 हभन्न	 राशी	आहयेत.	
वसतुमान	ग्रलॅम	हकुंवा	हकलोग्रलॅम	या	एककात	मोजतात.
	 दुकानदाराकडील	 	दोन	्पारड्ाांचा	तराजू	वा्परून	आ्पण	
दोन	वसतुमानाांची	तुलना	करतो.
वजन ( )
	 जया	 वसतू	 	आ्पण	 ग्रलॅम,	 हकलोग्रलॅममधयये	 मोजतो	 तये	 तयाांचये	
वजन	नसून	वसतुमान	आहये.	या	वसतुमानावर	जयेवढये	गुरुतवीय	बल	
कायगा	करतये	तयाला	वजन	असये	महणतात.	एखाद्ा	वसतूला	्पृथवी	
जया	गुरुतवीय	बलानये	आ्पलया	कद्राचया	हदशयेनये	आकहषगात	करतये,	
तयाला	वसतूचये	वजन	असये	महणतात.	महणून	वजन ही सनदश राशी 
आहे.	ती	्पृथवीवरील	वयेगवयेगळ्ा	हठकाणी	वयेगवयेगळी	भरतये.

6.1 नवनवध वसतू व ्पदाथ्ध

अनदश राशी (  )
	 केवळ	्पररमाणाचया	साहाययानये	्पणूगा्पणये	
वयक्त	करता	ययेणारी	राशी	महणजये	अहदश	राशी	
होय.	 उदाहरणारगा,	 लाांबी,	 रुुंदी,	 क्षयेत्फळ,	
वसतुमान,	ता्पमान,	घनता,	कालावधी,	कायगा	
इतयादी	 राशी	 वयक्त	 करणयासाठी	 केवळ	
्पररमाणाचा	महणजयेच	मूलय	व	एककाचा	वा्पर	
होतो.	 उदाहरणारगा	 रसतयाची	 लाांबी	 दोन	
हकलोमीटर,	101 	फॅरनहाइट	ता्प	इतयादी.
सनदश राशी (  )
	 ्पररमाण	 व	 हदशा	 याांचया	 साहाययानये	
्पूणगा्पणये	 वयक्त	 करता	 ययेणारी	 राशी	 महणजये	
सहदश	राशी	होय.	
	 हवसरा्पन,	वयेग	या	सहदश	राशी	आहयेत.	
उदाहरणारगा,	20	हकलोमीटर	हवसरा्पन	उततर	
हदशयेस,	 मुांबईचया	 हदशयेयेनये	 आकाशात	 500	
हकमी	प्रहततास	वयेगानये	चाललयेलये	हवमान.

रीक्षण करा व चचा्धरीक्षण करा व चचा्धरीक्षण करा व च  करा.चा्ध करा.चा्ध

6. भौनतक राशींचे मा्पन
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1.	 वसतूचये	 वजन	 ध्ुवावर	 जासतीत	 जासत,	 तर	 हवषुववृततावर	 सवाांत	कमी	का	
राहील?	

	2.	वसतूचये	वजन	उांच	जागयेवर	समुद्रस्पाटी्पयेक्षा	कमी	का	राहील?

जरा डोके चालवा.

	 वसतुमान,	वजन,	अांतर,	वयेग,	ता्पमान	इतयादी	भौहतक	राशींचये	
मोजमा्प	करत	असताना	एकाच	एककाचा	वा्पर	करता	ययेईल	का?
	 दैनांहदन	 वयवहारात	 आ्पण	 वयेगवयेगळ्ा	 भौहतक	 राशींचये	
मोजमा्प	 करत	 असतो.	 भौहतक	 राशी	 या	 एकमयेकाां्पासून	 हभन्न	
असलयानये	 प्रतययेक	 राशीचये	 मोजमा्प	 करणयासाठी	 हवहशष्	 एकक	
वा्परलये	 जातये,	 महणून	 वयेगवयेगळ्ा	 राशींचये	 मोजमा्प	 करताना	
तयानुसार	हनरहनराळी	एकके	वा्परतात.

माहीत आहे का तुमहांला?

	 आ्पलयाला	 ्पृथवीचया	 गुरुतवीय	
बलामुळये	 वजन	 असतये.	 चांद्राचये	 गुरुतवीय	
बल	 कमी	 असलयानये	 तयेरये	 ्पृथवी्पयेक्षा	
आ्पलये	वजन	कमी	भरतये.	वसतुमान	मात्		
दोनहीही	हठकाणी	सारखयेच	असतये.	

करून ्पहा.
हे नेहमी लक्षात ठेवा.

प्रचनलत मा्पन ्पद्धती 
	 1.	एमकेएस	(MKS)	्पद्	धती	-	या	
मा्पन	्पद्धतीत	लाांबी	मीटरमधयये	वसतुमान	
हकलोग्रलॅममधयये	 व	काळ	 (वयेळ)	 सयेकुंदाांत	
मोजतात.
	 2.	सीजीएस	(C )	्पद्धती	-	या	
मा्पन	 ्पद्धतीत	 लाांबी	 सेंहटमीटरमधयये,	
वसतुमान	 ग्रलॅममधयये	 व	 काळ	 (वयेळ)	
सयेकुंदात	मोजतात.
	 एमकेएस	 या	 मा्पन	 ्पद्धतीमधयये	
लाांबी,	 वसतुमान	 व	 काळ	 	 या	 राशी	
आधारभूत	 मानणयात	 ययेतात.	 तयाांचा	
उ्पयोग	करून	इतर	राशींचये	मा्पन	होतये.

खालील तक्ता ्पूण्ध करा.
भौनतक राशी 
वसतुमान हकलोग्रलॅम ग्रलॅम
लाांबी
वयेळ
चाल

प्रमानणत मा्पन (  )

	 1.	सुतळीचा	गुांडा	 घया.	वगागातील	एका	 हवद्ाथयागानये	चार	
हात	सुतळी	 मोजून	 तयेरये	 ती	का्पावी.	आता	 इतर	 हवद्ाथयाांनी	
अशाच	प्रकारये	4-4	हात	सुतळी	का्पावी.	आता	सवगा	तुकडये	एकत्	
जुळवावये	आहण	तयाांचये	एक	टोक	एकत्	्पकडावये.	आता	सवगा	तुकडये	
बरोबर	एकाच	लाांबीचये	भरतात	का	तये	्पाहावये.	काय	आढळलये?
	 2.	 वगागातील	कोणतयाही	 	 एका	 बाकाची	 लाांबी	 तुमही	 व	
तुमचये	हमत्	हमळून	प्रतययेकाचया	हवतीनये	मायेजा.	प्रतययेकानये	मोजलयेली	
लाांबी	एकसारखी	आली	का?	असये	का	झालये	असयेल?
	 मा्पनासाठी	 प्रमाहणत	 मा्पाांची	 आवशयकता	 असतये.	 या	
मा्पाांना	प्रमाहणत	एकके	महणतात.
 अचूक	मा्पन	करताना	हनरहनराळ्ा	राशींचये	मोजमा्प	करावये	
लागतये.	कोणतयाही	 राशीचये	 मोजमा्प	 तया	 राशीसाठी	सुहनसशचत	
केलयेलया	 एककामधयये	 आ्पण	 करतो.	 उदाहरणारगा,	 लाांबी	
मोजणयासाठी	 मीटर	 ( )	 हये	 एकक	 सुहनसशचत	 केलयेलये	 आहये.	
तयासाठी	एक	हवहशष्	अांतर	महणजये	1.0	मीटर	असये	प्रमाण	मानलये	
आहये.	अशा	प्रमाण	एककाची	आवशयकता	का	बरये	आहये?	समजा,	
लाांबी	 मोजणयासाठी	 ताणलयेला	 ‘हात’	 हये	 एकक	 मानलये.	 या	
एककाचा	वा्पर	करून	दोन	हात,	तीन	हात	अशा	प्रकारये	का्पड	
मोजता	ययेईल,	मात्	असये	केलयावर	प्रतययेकानये	मोजलयेलया	का्पडाची	
लाांबी	 वयेगवयेगळी	ययेईल.	 तयामुळये	लाांबी	 मोजणयासाठी	 ‘हात’	 हये	
प्रमाण	एकक	होऊ	शकत	नाही.	
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	 भौहतक	राशी	अनयेक	आहयेत,	्परांतु	तयाां्पैकी	बहुतयेक	राशी	एकमयेकाांशी	हनगहडत	आहयेत.	जसये,	‘चाल’	ही	राशी	
‘अांतर’	आहण	‘काळ’	या	राशींचये	गुणोततर	आहये,	हये	तुमही	मागील	वषणी	हशकला	आहात.	

करून ्पहा.

	 तुमचया	वगागाचये	क्षयेत्फळ	काढा.	
	 क्षयेत्फळ	काढणयासाठी	तुमही	कोणतया	राशी	हवचारात	
घयेतलया	आहयेत?
 ्पायाभूत राशी ः	अनयेक		राशीं्पैकी	काही	राशी	हनवडून	
तयाांचये	प्रमाण	ठरवलये	तरी	तये	्पुरयेसये	आहये.	वरील	उदाहरणाांवरून	
तुमचया	लक्षात	ययेईल,	की	लाांबी	व	काळ	या	राशींचये	प्रमाण	
ठरवणये	योगय	ठरयेल.	अशा	राशींना	‘्पायाभूत	राशी’	व	तयाांचया	
प्रमाणास	 ‘्पायाभूत	 प्रमाण’	 महणतात.	 अरागातच	 ्पायाभूत	
प्रमाण	 सवाांना	 उ्पलबध	 असलये	 ्पाहहजये	 आहण	 तये	 बदलतये	
असता	कामा	नयये.

 एककाची आंतरराष्ट्ीय ्पद्धती ः	 सात	 ्पायाभूत	
राशींवर	 आधाररत	 अशी	 एककाांची	 आांतरराष््ीय	 ्पद्धती	

e 	 e a al	 ( )	 सधया	 जगभरात	 वा्परली	
जातये.	या	्पद्धतीलाच	मयेहट्क	्पद्धती	असयेही	महणतात.
	 यानुसार	लाांबी,	वसतुमान	व	काळ	या	्पायाभूत	राशींचया	
एककाांची	 नावये	आहण	 हचनहये	 सोबतचया	 तकतयामधयये	 हदली	
आहयेत.
राशी एककाचे नाव एकक नच ह
लाांबी मीटर m
वसतुमान	 हकलोग्रलॅम kg
काळ सयेकुंद s

्पायाभूत राशींचे प्रमाण
	 वसतुमानाचये	 प्रमाण	 महणून	 प्लॅहटनम-
इररहडयम	 सांहमश्राचा	 एक	 भरीव	 दांडगोल	 ्पलॅररस	
ययेरील	आांतरराष््ीय	वजनमा्प	सांसरयेमधयये	ठयेवला	
आहये.	 आांतरराष््ीय	 करारानुसार	 तयाचया	
वसतुमानाला	 एक	 हकलोग्रलॅम	 महणतात.		
ह्ा	आहदरू्पाचया	अहधकृत	अचूक	अशा	प्रती	
प्रमाणीकरण	करणाऱया	जगभरातील	प्रयायेगशाळा/
सांसराांमधयये	ठयेवणयात	आलयेलया	आहयेत.
	 ्पलॅररस	 ययेरील	 आांतरराष््ीय	 सांसरयेमधयये	
ठयेवलयेलया	 प्लॅहटनम-इररहडयम	 सांहमश्राचया	 या	
आहदरू्प	 ्पट्टीवर	 दोन	 सूक्म	 रयेषा	 कोरलयेलया	
आहयेत.	या	दोन	रयेषाांमधील	अांतर	‘मीटर’	महणून	
प्रमाण	 मानलये	 आहये.	 या	 आहदरू्प	 ्पट्टीचया	
अचूक	प्रती	तयार	करून	जगभरात	प्रमाणीकरण	
करणाऱया	 प्रयोगशाळा/सांसराांमधयये	 हदलयेलया	
आहयेत.
	 ्पृथवीचया	 एका	 ्पररवलनास	 जो	 वयेळ	
लागतो,	 तो	अचूक	साधनानये	 मोजून	 तयास	 24	
तास	धरून	एक	हदवस	प्रमाहणत	केला	जात	असये.	
तासाची	60	हमहनटये	व	एक	हमहनटाचये	60	सयेकुंद	
याप्रमाणये	एक	सयेकुंद	प्रमाहणत	केला	जातो.	

इततहासात डोकावताना.....
	 मानवाला	जयेवहा	 मोजमा्प	करणयाची	 महणजयेच	 मा्पनाची	 गरज	भासू	लागली,	 तयेवहा	 तयानये	 ्पहहलयाांदा	
सवतःचया	शरीराचया	भागाांचा	वा्पर	करणये	सुरू	केलये.	प्राचीन	काळात	इहजप्तमधयये	माणसाचया	को्परा्पासून	
मधलया	बोटाचया	टोका्पयांतचया	अांतरास	‘कयुहबट’	असये	महणत.	प्रतययेक	वयक्तीनुसार	हये	मा्प	वयेगवयेगळये	असये,	
महणून	राजाचये	‘कयुहबट’	हये	प्रमाण	मानणयात	ययेत	असये.	तसयेच	्पूवणी	आ्पलयाकडये	‘गुांज’या	मा्पानये	सोनये	तोलत	
असत.	कालमा्पनासाठी	वाळूचये	घड्ाळ	वा्परलये	जात	असये.	तये	तुमही	्पाहहलये	आहये	का?

मानहती नमळवा. 
.	अणुघड्ाळ	महणजये	काय?	तये	कोठये	ठयेवलये	आहये?
.	मीटर	हये	प्रमाण	हनसशचत	करणयासाठी	प्रकाशाचया	वयेगाचा	उ्पयोग	कसा	करतात?	
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ननरीक्षण करा व चचा्ध करा. हचत्ातील	चुकीचया	मा्पन	्पद्धतींचा	शोध	घया	व	तयाचये	कारण	साांगा.

अचूक मा्पनाचे महत्व 
	 मा्पन	 हकती	अचूक	असावये,	हये	मा्पन	कशासाठी	होणार	यावर	
ठरतये.	तयाप्रमाणये	योगय	तया	साधनाचा	वा्पर	मा्पनासाठी	करावा	लागतो.
मौलयवान,	 हवशयेष	 महत्वाचया	 आहण	 अल्प	 प्रमाणात	 वा्परलया	
जाणाऱया	 ्पदाराांचये	 मोजमा्प	 नयेहमीच	 अहधक	 काटयेकोर्पणये	 आहण	
अचूक	केलये	जातये.	तांत्ज्ानाचया	प्रगतीमुळये	अांतर,	वसतुमान,	काळ,	
ता्पमान	 इतयादी	 राशींची	 सूक्म	 मा्पनयेही	 अचूक्पणये	 करणारी	 साधनये	
आता	 उ्पलबध	 आहयेत.	 जसये,	 अतयांत	 महत्वाचया	 रिीडास्पधाांशी	
हनगहडत	अांतरये	व	काळ,	सोनयाचये	वसतुमान,	शरीराचये	ता्पमान.		
मोजमा्प करत असतानाचया काही प्रमुख त्ुटी 
	 1.	योगय	साधनाांचा	वा्पर	न	करणये.
	 2.	साधनाांचा	योगय	्पद्धतीनये	वा्पर	न	करणये.
	 याहशवाय	होणाऱया	इतर	त्ुटींची	यादी	करा.
	 ्पयेट्ोल	्पां्पावर	जयेवढये	लीटर	्पयेट्ोल	घयेतलयाचये	दशगावलये	जातये,	हततके	
्पयेट्ोल	प्रतयक्षात	हमळालये	आहये	का	याची	खात्ी	करणयासाठी	प्रमाहणत	
मा्पानये	 तये	 अधूनमधून	 त्पासणये	 गरजयेचये	 असतये,	 यालाच	 प्रमाणीकरण	
असये	महणतात.	बाजारातील	वजनये	व	मा्पये	वयेळोवयेळी	प्रमाहणत	करणये	
गरजयेचये	असतये.
	 हकराणा	 दुकान/भाजी	 मांडईमधयये	 वसतू/भाजी	 हवकत	 घयेताना	
तुमही	हये	काळजी्पूवगाक	्पहा	व	तुमचया	्पालकाांनाही	साांगा.
1.	तराजूवर	वजनमा्प	हवभागाचा	प्रमाहणत	्छा्प	आहये	का?
2.	तराजू	ससरर	आहये	का?	तराजूचा	काटा	सरळ	आहये	का?
3.	मा्प	धातूचयेच	आहये	का?	तराजू	कसा	धरला	आहये	?	
4.	तराजूचया	्पारड्ाची	खालची	बाजू	कशी	आहये?

कोण काय करते?
ग्राहकाांची	 वजनमा्पामांधयये	

फसवणूक	 होऊ	 नयये,	 यासाठी	
शासनाचया	 अन्न,	 नागरी	 ्पुरवठा	 व	
ग्राहक	 सांरक्षण	 हवभागात	 वजनमा्प	
उ्पहवभाग	 कायगारत	 असतो.	 या	
उ्पहवभागाचये	 अहधकारी	 हठकहठकाणी	
जाऊन	योगय	वजन	वा्परलये	जात	आहये	
की	 नाही,	 तराजू	 योगय	आहये	की	 नाही	
याची	खात्ी	करत	असतात.			प्रमाहणत	
वजनमा्पये	 वा्परणये	 कायद्ानये	
बांधनकारक	 केलये	 आहये.	 वजनमा्प	
उत्पादन,	 हवरिी	 व	 दुरुसती	 याांसाठी	
आवशयक	 तये	 ्परवानये	 दयेणयाचये	 काम	
शासनाचा	वजनमा्प	उ्पहवभाग	करतो.

इंटरनेट माझा नमत्

1.  www.legalmetrology.
maharashtra.gov.in 
2. नवी नदल्ी येथे राष्ट्ीय भौनतकी 
प्रयोगशाळेत मीटर, नकलोग्रॅम, सेकंद, 
केल्वन, अँन्पअर, कँडेला ह्या सहा मूलभूत 
एककांची प्रमाणे ठेवली आहेत. 
www.nplindia.org/npl-charter

6.2 नवनवध मा्पन ्पद्धती
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माहीत आहे का तुमहांला?

	 धरणामधयये	 हकती	 ्पाणी	साठत	आहये,	 हकती	 ्पाणी	धरणातून	सोडलये	आहये,	सधया	धरणामधयये	 हकती	
्पाणीसाठा	हश क	आहये,	या	सांदभाांतील	बातमया	्पावसाळ्ाचया	काळात	तुमही	 कलया,	्पाहहलया	तसयेच	
वाचलया	असतील.	याांबाबतीत	तुमहाांला	खालील	बाबी	माहीत	आहयेत	का?
1	TMC	्पाणी	महणजये	 e	 a 	 ll 	 	 ee 	महणजये	एक	अबज	घनफूट	्पाणी	होय.
1	घन	फूट	महणजये	28.317	लीटर.
1	TMC	 	283168465 2	लीटर	महणजयेच	सुमारये	28.317	अबज	लीटर.

1. खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
अ.	प्रतययेक	ग्रहावर	एकाच	वसतूचये	वजन	वयेगवयेगळये	का

भरतये?
आ.	दैनांहदन	जीवनामधयये	अचूक	मा्पनासांदभागात	तुमही	

कोणती	काळजी	घयाल?
इ.	 वसतुमान	व	वजन	याांमधयये	काय	फरक	आहये?	

2. सांगा लावू मी कोणाशी जोडी?
 अ  गट ब  गट
1. वयेग अ.	लीटर
2. क्षयेत्फळ आ.	हकलोग्रलॅम
3. आकारमान	 	 इ.	मीटर/सयेकुंद
4. वसतुमान	 	 ई.	हकलोग्रलॅम	/	घनमीटर
5. घनता उ.	चौरस	मीटर

3. उदाहरणांसनहत स्पष् करा.
अ.	अहदश	राशी
आ.	सहदश	राशी

4. मा्पनात आ ळणा या त्ुटी उदाहरणाचया साहा याने
स्पष् करा.

5. कारणे नलहा.
अ.		शरीराचया	भागाांचा	वा्पर	करून	मोजमा्प	करणये	

योगय	नाही.
आ.		ठरावीक	कालावधीनांतर	वजन	व	मा्पये	प्रमाहणत

करून	घयेणये	आवशयक	असतये.
6. अचूक मा्पनाची आव यकता व तयासाठी

वा्परायची साधने कोणती ते स्पष् करा.

उ्पकम ः
दैनांहदन	जीवनामधयये	वा्परात	ययेणाऱया	हवहवध	भौहतक	
राशी	व	तयाांचये	मा्पन	करणयासाठी	असणारी	साधनये/
साहहतय	याांचयाहवषयी	माहहती	सांग्रहहत	करा.	

सवा याय

वत्धमान्पत् माझा नमत् 	 महाराष््ातील	हवहवध	धरणाांची	्पाणीसाठवण	क्षमता	हकती	आहये?	चालू	वषणी	
हवहवध	धरणाांतून	ऑगसट,	सपटेंबर	व	ऑकटोबरमधयये	झालयेलया	्पाणयाचया	हवसगागाची	
व	तयाचया	्पररणामाांची	माहहती	हमळवा.

t t t
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ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

7.1  काय्ध

अंतर व नवसथा्पन (   )

 रणहजतचये	घर	A	या	हठकाणी	आहये.	D	या	हठकाणी	
तयाचया	शाळयेत	्पोहोचणयासाठी	तयानये	का्पलयेलये	अांतर	
बाजूचया	 हचत्ात	 दाखवलये	 आहये.	 रणहजतनये	 हदशयेचा	
हवचार	 न	 करता	AB+BC+CD	 अांतर	 का्पलये.	 मात्	
असये	 केलयावर	 तयाचये	 हवसरा्पन	 AD	 इतके	 झालये.	
हचत्ामधयये	 रणहजतचये	 घरा्पासून	 शाळये्पयांत	 झालयेलये	
हवसरा्पन	 तुटक	 रयेषा	AD	 नये	 दाखवलये	आहये.	AD	 हये	
रणहजतचया	 घरा्पासून	 शाळये्पयांतचये	 सरळ	 रयेषयेतील	
कमीत	कमी	अांतर	आहये.	
	 एका	हवहशष्	हदशयेनये	सरळ	रयेषयेत	का्पलयेलया	कमीत	
कमी	अांतरास	हवसरा्पन	असये	महणतात.	

चाल व वेग (   )
1. चाल	महणजये	काय?
2. चाल	काढणयाचये	सूत्	कोणतये	आहये?

जयेवहा	आ्पण	एखाद्ा	गाडीची	चाल	40	हकमी
प्रहततास	 असये	 साांगतो	 तयेवहा	 हदशा	 साांगणयाची	
आवशयकता	 नसतये,	 ्परांतु	 वादळ	 एखाद्ा	 हनसशचत	
हठकाणी	 ययेणार	 की	 नाही	 याची	 कल्पना	 ययेणयासाठी	
हदशयेचा	उ येख	करणये	अहनवायगा	ठरतये.

थोडे आठवा. गती	महणजये	काय?	गतीमधयये	बदल	कशामुळये	होतो?

	 वसतूवर	 बल	कायगा	करतये	 तयेवहा	 हतचया	 गतीमधयये	
हकुंवा	 आकारामधयये	 बदल	 होतो.	 हये	 आ्पण	 ्पाहहलये	
अाहये.	आता	बलानये	कायगा	कसये	घडतये	तये	्पाहू.

 अंतर ः	एखाद्ा	गहतमान	वसतूनये	हदशयेचा	हवचार	
न	 करता,	 प्रतयक्ष	 ्पूणगा	 केलयेलया	 मागागाची	 लाांबी	
महणजये	अांतर	होय.	अांतर	ही	अहदश	राशी	होय.
 नवसथा्पन ः एखाद्ा	 गहतमान	 वसतूनये	
आरांभीचया	 हठकाणा्पासून	 अांहतम	 हठकाणा्पयांत	
्पोहोचणयासाठी	 एका	 हदशयेनये	 ्पार	 केलयेयेलये	 कमीत	
कमी	अांतर	महणजये	हवसरा्पन	होय.
	 हवसरा्पनामधयये	अांतर	व	हदशा	या	दोनही	गोष्ींचा	
हवचार	होतो	महणून	हवसरा्पन	ही	सहदश	राशी	आहये.
	 अांतर	व	हवसरा्पन	या	दोनही	राशींचये	SI	व	MKS	
मा्पन	्पद्धतीतील	एकक	मीटर	( )	हयेच	आहये.

		हवसरा्पन
वयेग	

	हवसरा्पनाला		लागलयेला	वयेळ	(कालावधी)

 वेग ः वयेग	 महणजये	 हवहशष्	 हदशयेनये	 एकक	
कालावधीत	 वसतूनये	का्पलयेलये	अांतर	 होय.	 वसतूचा	
वयेग	खालील	सूत्ाचया	साहाययानये	काढता	ययेतो.

5
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	 	 	 चला एकक शोधूया.
कृती चाल वेग
सूत्	हलहा. चाल	 	 वयेग	
राशींची	एकके	हलहा. अांतर	ः	---	कालावधीः	--- हवसरा्पन	ः	---	कालावधीः	---
सूत्ाांमधयये	राशीं वजी	एकके	ठयेवा.	तुमहाांला	चाल	व	वयेग	याांचये	एकक	हमळयेल.

	 चाल	हकुंवा	वयेगाचये	एकक	हये	मीटर/सयेकुंद	महणजये	( / )	असये	हलहहलये	जातये.	
	 वरील	सूत्ाांचा	वा्पर	करून	आकृती	7.2	प्रमाणये	रणहजतचा	शाळयेत	जाणयाचा	वयेग	व	चाल	काढूया.
रणहजतनये	घरा्पासून	शाळये्पयांत	प्रतयक्ष	का्पलयेलये	अांतर	 	A 	 	 C	 	C 	
																																																																										 	500	मीटर	 	700	मीटर	 	300	मीटर	 	1500	मीटर
रणहजतला	घरा्पासून	शाळये्पयांत	्पोहोचणयासाठी	लागलयेला	एकूण	वयेळ	 	8	हमहनटये	 	11	हमहनटये	 	6	हमहनटये	 	25	हमहनटये	
रणहजतचये	घरा्पासून	शाळये्पयांत	झालयेलये	हवसरा्पन	 	1000	मीटर	
अ.	रणहजतचा	शाळयेत	जाणयाचा	वयेग	

ब.	रणहजतची	शाळयेत	जाणयाची	चाल

	 रणहजतनये	शाळयेत	जाताना	कमीत	कमी	अांतराचा	सरळ	मागगा	घयेतला	नाही.	तयामुळये	तयाचा	वयेग	व	चाल	याांचये	
्पररमाण	वयेगवयेगळये	अालये.	जर	रणहजत	प्रतयक्षात	AD	या	सरळ	मागागानये	गयेला	तर	तयाचा	वयेग	व	चाल	याांचये	्पररमाण	
एकच	असयेल.	
 सरासरी वेग व तातकानलक वेग ः	 एखादी	 वसतू	 सरळ	 रयेषयेत	 जाताना	 सुद्धा	 हतचा	 वयेग	 बदलू	 शकतो.		
उदाहरणारगा,	एक	ट्क	A	या	हठकाणा्पासून	D		या	हठकाणा्पयांत	40	हकमी	सरळ	रयेषयेत	जात	आहये.	महणजयेच	AD	
एवढये	हवसरा्पन	होईल.	

	 आता	 C	व	CD	अांतरासाठी	वयेग	काढा.	याचा	अरगा	A ,	 C	व	CD	या	भागाांसाठी	ट्कचा	वयेग	वयेगवयेगळा	
आहये,	्परांतु	सां्पूणगा	रसतयासाठी	सरासरी	वयेग	40	हकमी	/तास	इतका	आहये.	एका	हवहशष्	क्षणी	असलयेलया	वयेगाला	
तातकाहलक	वयेग	असये	महणतात.	हा	वयेगवयेगळ्ा	वयेळी	वयेगवयेगळा	असू	शकतो.	

	 	60	हकमी	/तासAB	अांतराचा	प्रहततास	वयेग	 	
	 10	हकमी									60	हकमी

	 10	हमहनटये									60	हमहनटये

	 	 1000	मीटर
																															

	 	 25	हमहनटये
	 	 40	मीटर
																						 			0.66	मीटर/सयेकुंद

	 	 60	सयेकुंद

	 	 हवसरा्पन
वयेग	 																																				
	 	 एकूण	लागलयेला	वयेळ

	 	 1500	मीटर
																															

	 	 25	हमहनटये
	 	 60	मीटर
																						 			1	मीटर/सयेकुंद

	 	 60	सयेकुंद

	 	 		का्पलयेलये	अांतर
चाल	 																																				
	 	 								वयेळ

	 तयाला	लागणारा	एकूण	कालावधी	जर	1	तास	
असयेल,	 तर	 तयाचा	 सरासरी	 वयेग	 40	 हकमी/तास	
इतका	होईल 	्परांतु	AB	हये	10	 हकमी	अांतर	ट्कनये	
10	हमहनटाांत,	BC	हये	अांतर	20	हमहनटाांत	आहण	CD	
हये	अांतर	30	हमहनटाांत	्पार	केलये	असयेल,	तर	

A															 															C																																
				10	हकमी							10	हकमी																20	हकमी

7.3  नवसथा्पन 
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करून ्पहा.

	 	 								वयेगातील	बदल
तवरण	 		
	 	 बदलास	लागलयेला	कालावधी

तवरण	( )

	 मागील	 उदाहरणात	 AB	 हये	 अांतर	 ट्कनये	 60	 हकमी/तास	
इतकया	वयेगानये,	तर	BC	हये	अांतर	30	हकमी/तास	इतकया	वयेगानये	्पार	
केलये	आहये	व	CD	हये	अांतर	40	हकमी/तास	वयेगानये	का्पलये	आहये,		
महणजये	BC	ह्ा	अांतरासाठीचया	वयेगा्पयेक्षा	C 	अांतरासाठीचा	वयेग	
जासत	आहये.	वयेगातील	हा	बदल	हकती	सयेकुंदाांमधयये	होतो,	तयावरून	
प्रहतसयेकुंदात	होणारा	वयेगातील	बदल	काढता	ययेतो.	तयालाच	तवरण	
असये	महणतात.	हये	तवरण	कशामुळये	घडतये?

बल आनण तवरण (   )

	 एका	मोठ्ा	गुळगुळीत	्पृष्ठभागाचया	टयेबलावर	काचयेची	खयेळातली	
गोटी	घयेऊन	ती	घरांगळत	जाऊ	द्ा.	काही	वयेळानांतर	हतचा	वयेग	मांदावयेल	व	
ती	राांबयेल.	कॅरमबोडगावर	सट्ायकरनये	ढकललयेली	सोंगटीसुद्धा	अशीच	्पुढये	
जाऊन	राांबयेल.	कॅरमबोडगावर	्पावडर	टाकून	सोंगटी	ढकललयास	ती	जासत	
काळ	्पुढये	जात	राहील	व	नांतर	राांबयेल.

	 यावरून	काय	लक्षात	ययेतये?	

	 घषगाणबलामुळये	सोंगटीचा	वयेग	कमी	होतो	व	सोंगटी	राांबतये.	कॅरमबोडगा	
व	सोंगटी	याांचयातील	घषगाण	कमी	केलये,	तर	सोंगटी	अहधक	काळ	चालत	
राहतये.	महणजयेच	एखाद्ा	गहतमान	वसतूवर	कोणतयेही	घषगाण	बल	कायगा	करत	
नसयेल	तर	ती	वसतू	एकसारखया	वयेगानये	चालत	राहील.	
	 बल	आहण	 तयामुळये	घडणाऱया	 तवरणासांबांधीचा	अभयास	प्ररम	सर	
अायझलॅक	नयूटन	या	शासत्ज्ानये	केला.	

 यूटनचा गनतनवषयक ्पनहला ननयम ः एखाद्ा	वसतूवर	बल	कायगा	
करत	नसयेल,	तर	तया	वसतूचा	वयेग	बदलत	नाही,	अरागात	तया	वसतूचये	तवरण	
घडत	नाही.	वयेगळ्ा	शबदाांत	साांगायचये	झालये	तर	बल	लावलये	नसताना	वसतू	
जर	ससरर	असयेल	तर	ती	ससरर	राहील.	हतला	गती	असयेल,	तर	ती	एकाच	
वयेगानये	व	हदशयेनये	सतत	्पुढये	जात	राहील.

	 तवरण	ह्ा	सहदश	राशीचये	एकक	 / 2	असये	आहये.	हये	्पडताळून	्पहा.जरा डोके चालवा.

	 ट्कचा	चालक	तवरकाचा	( )	वा्पर	करून	वयेग	जासत	हकुंवा	कमी	करत	असतो	हये	तुमहाांला	माहीत	
आहये.	हसप्रांगवर	चालणारी	खयेळणयातील	मोटार	तुमही	्पाहहली		असयेल.	स्पाट	जहमनीवर	चावी	दयेऊन	सोडलयावर	ती	
सरळ	जातये,	्परांतु	एका	बाजूनये	धक्का	हदलयास	हदशा	बदलून	ती	्पुढये	जातये.	्पुढये	हभांतीला	धडकलयास	राांबतये	महणजयेच	
हतचया	वयेगात	बदल	होतो.	हा	बदल	कसा	घडला?	तया	मोटारीचा	बाहयेरील	कशाशी	तरी	सां्पक	आलयानये	हये	घडतये.	
फुटबॉलचया	मैदानावर	सरळ	जात	असणाऱया	चेंडूची	हदशा	कशी	बदलतये?	एखादा	खयेळाडू	तो	चेंडू	्पायानये	ढकलून	
तयाची	हदशा	बदलताना	आ्पण	्पाहतो.	हदशा	बदलणयामुळये	चेंडूचा	वयेग	बदलतो,	महणजयेच	तवरण	घडतये.	हये	तवरण	
घडवणारी	जी	काही	आांतरहरिया	आहये,	हतलाच	बल	असये	महणतात.	हये	बल	वसतूवर	कायगा	करतये.	

7.4  बल आनण तवरण
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	 बल	महणजये	काय	हये	तुमही	समजून	घयेतलये	आहये.	बलामुळये	
वसतूचये	तवरण	घडतये	हये	तुमही	्पाहहलये.	समजा,	तुमही	‘मा्पन’	या	
्पाठात	 ्पाहहलयेलये	 एक	 हकलोग्रलॅमचये	 प्रमाण	 घषगाण	 नसलयेलया	
्पृष्ठभागावर	ठयेवलये	आहण	1 / 2	इतकया	तवरणानये	ओढलये,	तर	
तयासाठी	लावलयेलया	बलाला	1	 	(1	नयूटन)	असये	महणतात.

	 एका	लाकडी	गुळगुळीत	टयेबलावर	1	हकलोग्रलॅमचये	वजन	ठयेवा.	टयेबलावर	रोडी	टालकम	्पावडर	टाकून	वयवससरत	
्पसरवा.	आता	1	हकलोग्रलॅमचये	वजन	1	 / 2.	इतकया	तवरणानये	ओढा.	्पुनहा	2	 / 2	इतकया	तवरणानये	ओढा.	
महणजयेच	आता	2N	इतके	बल	तुमही	लावलये.	या	प्रयोगासाठी	बऱयाच	चाचणया	करावया	लागतील.

जरा डोके चालवा.

	 तवरण	ही	सहदश	राशी	आहये.	बल	
हीसुद्धा	सहदश	राशी	आहये	का?

करून ्पहा.

	 वसतूवर	बल	लावलयानये	होणारये	 हवसरा्पन	आहण	कायगा	याांचा	सांबांध	आ्पण	मागील	इयततयेत	्पाहहला	आहये.	
कायगा-ऊजागा	 सांबांधाची	 माहहती	करून	घयेतली	आहये.	कायगा	करणयाचया	क्षमतयेलाच	ऊजागा	 महणतात,	 हयेही	आ्पण	
हशकलो	आहोत.

 बल	हये	तयानये	हनमागाण	केलयेलया	तवरणानये	मोजलये	जातये.

बल, नवसथा्पन व काय्ध ( ,   ) 

 शयेजारील	आकृतीत	लाकडी	ठोकळा	टयेबलावर	ठयेवून		
दोरी	लावून,	ती	कप्पीवरून	नयेऊन	वजनाला	बाांधली	आहये.	
्पुरयेसये	वजन	लावलये	असता	ठोकळा	्पुढये	सरकताना	हदसयेल.
	 शयेजारील	आकृतीत	कोणतये	बल	लावलये	अाहये?	हये	बल	
कसये	वाढवता	ययेईल?	अहधक	बल	लावलये	तर	काय	होईल?	
लावलयेलया	बलानये	कायगा	झालये	असये	कधी	महणता	ययेईल?
	 ठोकळा	्पुढये	सरकलयास	तयाचये	‘हवसरा्पन’	झालये	असये	
आ्पण	 महणू	 शकतो.	 हवसरा्पन	 झालयामुळये	 बलानये	 कायगा	
केलये	असये	महणतात.	हये	कायगा	मोजता	ययेईल	का?	कायगा	हये	बल	
व	 हवसरा्पनावर	अवलांबून	असलयाचये	आ्पलयाला	 माहीत	
आहये,	महणूनच	खालील	सूत्ामधयये	तयाांचा	सांबांध	स्पष्	केला	
आहये.
	 बलानये	केलयेलये	कायगा	 (W) 	 वसतूला	लावलयेलये	 बल	
( )	Í	बलाचया	हदशयेत	झालयेलये	वसतूचये	हवसरा्पन	(s)	
	 	 	 	Í	
	 SI	 ्पद्धतीत	 कायागाचये	 एकक	 जयूल	 (J)	 तर	 बलाचये	
एकक	 नयूटन	 (N)	आहण	 हवसरा्पनाचये	 एकक	 मीटर	 (m)	
आहये.	CGS	्पद्धतीत	कायागाचये	एकक	अगगा	(e )	आहये.	

	 टयेबलावरील	लाकडी	ठोकळ्ाला	
टयेबलाचया	 ्पृष्ठभागाशी	 समाांतर	 असये		
1	N	इतके	बल	लावलये	आहण	एक	मीटर	
इतके	ठोकळ्ाचये	 हवसरा्पन	केलये,	तर	
1	 जयूल	 इतके	कायगा	 बलानये	केलये	असये	
महणता	ययेईल.	या	उदाहरणामधयये	झालयेलये	
हवसरा्पन	हये	बलाचया	हदशयेतच	झालयेलये	
आहये.	

7.5 काय्ध

लाकडी ठोकळा
क ्पी

वजन
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सवा याय

1. रकामया जागी कंसातील यो य ्पया्धय नलहा.
(ससरर,	शूनय,	बदलती,	एकसमान,	हवसरा्पन,	वयेग,
चाल,	तवरण,	ससरर	्परांतु	शूनय	नाही,	वाढतये)
अ.	 जर	 एखादी	 वसतू	 वयेळयेचया	 समप्रमाणात	 अांतर

का्पत	 असयेल,	 तर	 तया	 वसतूची	 चाल	
.............	असतये.

आ.	जर	वसतू	एकसमान	वयेगानये	जात	असयेल	तर	हतचये	
तवरण	.............	असतये.

इ.	 .............	ही	राशी	अहदश	राशी	आहये.
ई.	 .............	 महणजये	 हवहशष्	 हदशयेनये	 एकक

कालावधीत	वसतूनये	का्पलयेलये	अांांतर.
2. आकृतीचे ननरीक्षण करा व प्र नांची उततरे द्ा.

3	हकमी 3	हकमी

5	हकमी4	हकमी

3	हकमी

								सहचन	आहण	समीर	मोटरसायकलवरून	A	या	
हठकाणाहून	हनघालये.	 	या	फाटा्पाशी	वळून	C	ययेरये	
काम	करून	CD	मागजे	तये	 	या	फाटाशी	आलये	व	्पुढये	
	ययेरये	्पोहोचलये.	 तयाांना	एकूण	1	तास	एवढा	वयेळ	
लागला.	तयाांचये	A	्पासून	E	्पयांतचये	प्रतयक्ष	का्पलयेलये	
अांतर	 व	 हवसरा्पन	 काढा.	 तयावरून	 चाल	 काढा.		
A	्पासून	E	्पयांत	A 	या	 हदशयेनये	 तयाांचा	वयेग	 हकती	
होता?	या	वयेगाला	सरासरी	वयेग	महणता	ययेईल	का?

3. खालील  गटामधील श दांची यो य जोडी  व 
गटांतून ननवडा. 

कायगा नयूटन अगगा

बल मीटर सयेमी.
हवसरा्पन जयूल डाईन

4. तारेवर बसलेला ्पक्षी उडून एक नगरकी घेऊन ्पु हा
बसले्या जागी येतो. तयाने एका नगरकीत का्पलेले 
एकूण अंतर व तयाचे नवसथा्पन यांबाबत स्पष्ीकरण
द्ा.

5. बल, काय्ध, नवसथा्पन, वेग, तवरण, अंतर या नवनवध
संक््पना तुमचया श दांत दनंनदन जीवनातील
उदाहरणांसह स्पष् करा.

6. एका स्पाट व गुळगुळीत ्पृ भागावर एक चेंडू
 ्पासून  कडे घरंगळत जात आहे. तयाची चाल

2 सेमी सेकंद इतकी असून  येथे आ्यावर
मागील बाजूने  ्पयत तयाला सतत कलले.

 ्पासून  येेथे गे्यावर तयाची चाल 4 सेमी
सेकंद झाली.   ्पासून  ्पयत जाणयासाठी चेंडूला
2 सेकंद वेळ लागला, तर  व  दरमयान चेंडूचे
नकती तवरण घडले ते सांगा.

7. खालील उदाहरणे सोडवा.
अ.	 एकसारखया	 वयेगानये	 चाललयेलया	 मोटारीला

राांबवणयासाठी	1000	 	बल	लावलये,	तरीही	
मोटार	 10	 मीटर	 अांतर	 चालून	 राांबली.	 या	
हठकाणी	कायगा	हकती	झालये?

आ.	 20	 हकलोग्रलॅम	 वसतुमानाची	 गाडी	 स्पाट	 व	
गुळगुळीत	 रसतयावरून	 2N	 इतके	 बल	
लावलयावर	50	मीटर	सरळ	रयेषयेत	गयेली,	तयेवहा	
बलानये	हकती	कायगा	केलये?

उ्पकम ः	
सर	आयझलॅक	नयूटन	याांचया	बल	व	तवरण	सांदभाांतील	
अभयासाचया	 हवहवध	 माहहतीचा	 सांग्रह	 करा	 व	
हशक्षकाांबरोबर	चचागा	करा.

t t t
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करून ्पहा.

थोडे आठवा.	 	 				 	 			खालील	प्रसांग	तुमही	अनुभवलये	आहयेत	का?	या	प्रसांगाांमधयये	तसये	का	घडलये?

	 1.	केसाांवर	घासलयेला		प्लॅससटकचा	कुंगवा	हकुंवा	मोज्पट्	टी	कागदाचया	क्पटाांना	आकहषगात	करतये.
	 2.	्पॉहलसटर	्पडद्ाचया	जवळून	सारखये	ययेणये-जाणये	केलयास	्पडदा	आ्पलयाकडये	आकहषगात	होतो.
	 3.	अांधारात	बलाँकेट	हातानये	घासून	धातूचया	वसतूजवळ	नयेलयास	हठणगी	्पडतये.
	 	 असये	आणखी	कोणतये	प्रसांग	तुमहाांला	माहीत	आहयेत?
नवद्ुतप्रभार (  ) 
	 वरील	सवगा	उदाहरणाांवरून	आ्पलयाला	काय	समजलये?	ही	उदाहरणये	महणजये	आ्पलया	सभोवतालचया	वसतूांमधयये	
भर्पूर	भरून	असलयेला	जो	‘हवद्ुतप्रभार’	असतो,	तयाची	एक	लहानशी	झलक	होय.	अगदी	आ्पलया	शरीरातही	
हवद्ुतप्रभार	साठवलयेला	असतो.	सवगा	वसतू	अहतसूक्म	कणाांचया	बनलयेलया	असतात.	हवद्ुतप्रभार	हा	तया	कणाांचा	
एक	आांतररक	गुणधमगा	आहये.	अशा	प्रकारये	जरी	भर्पूर	हवद्ुतप्रभार	असला	तरी	तो	नयेहमी	ल्पलयेलया	ससरतीत	असतो.	
कारण	 तया	 वसतूांत	 दोन	 हवरुद्ध	 प्रकारचये	 प्रभार	 सारखयाच	 सांखययेनये	 असतात.	 धनप्रभार( )	 व	ऋणप्रभार	 (-)		
हये	दोनही	जयेवहा	समतोल	असतात	तयेवहा	ती	वसतू	‘उदासीन’	असतये,	महणजयेच	तया	वसतूवर	कोणताही	हनववळ	प्रभार	
राहत	नाही.	जर	हये	दोनही	प्रभार	समतोल	नसतील,	तर	वसतू	‘प्रभाररत’	आहये	असये	महटलये	जातये.	
	 दोन	प्रभाररत	वसतू	एकमयेकाांवर	कशा	प्रकारये	्पररणाम	करत	असतील?

8.1  प्रनतकष्धण व आकष्धण 

	 एका	काचयेचया	काांडीचा	 टोकाकडील	 भाग	 रयेशमी	का्पडावर	 घासा.	
घषगाणहरिययेमुळये	रोडासा	 ‘प्रभार’	एका	वसतूवरून	दुसरीवर	जाईल.	 तयामुळये		
दोनही	वसतू	काहीशा	‘प्रभाररत’	होतील.	ही	काांडी	एका	दोरीनये	हवयेत	लटकवून	
ठयेवा.	 आता	 वरील	 प्रकारयेच	 प्रभाररत	 केलयेली	 काचयेची	 दुसरी	 काांडी	
लटकवलयेलया	 काांडीचया	 जवळ	 आणा.	 काय	 हदसलये?	 दोनही	 काांड्ा	
एकमयेक ना	दूर	ढकलतात.	यानांतर	प्लॅससटकची	एक	काांडी	घयेऊन	हतचये	एक	
टोक	 लोकरीचया	 का्पडावर	 घासा	 आहण	 तये	 टोक	 लटकलयेलया		
काचकाांडीजवळ	 नया.	आता	 काय	 हदसलये?	 दोनही	 काांड्ा	 एकमयेक कडये	
ओढलया	जातात.	
	 ्पहहलया	प्रयोगात	काय	आढळलये?	एकाच	प्रकारचये	प्रभार	असलयेलया	
दोन	काांड्ा	एकमयेक ना	दूर	ढकलतात.	याला	प्रनतकष्धण	महणतात.	दुसऱया	
प्रयोगातून	 आ्पलयाला	 समजलये,	 की	 हवरुद्ध	 प्रकारचये	 प्रभार	 असलयेलया	
काांड्ा	एकमयेकाांकडये	ओढलया	जातात.	यालाच	अाकष्धण	महणतात.

	हवद्ुतप्रभाराला	धनप्रभार	( )	आहण	ऋणप्रभार	(-)	अशी	नावये	बेंजाहमन	 कहलन	या	शासत्ज्ानये	हदली.

आ

अ

 8. लसथनतक नवद्ुत
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नवद्ुतप्रभाराचा उगम कसा होतो? 

सवगा	 ्पदारगा	 हये	 कणाांचये	 बनलयेलये	 असतात	आहण	 हये	 कण	
अांहतमत 	 अहतसूक्म	 अशा	 अणूांचये	 बनलयेलये	 असतात.	 अणूचया	
सांरचनयेहवषयी	त्पशील	आ्पण	्पुढये	 ्पाहणार	आहोत.	आता	एवढये	
माहीत	करून	घयेणये	 ्पुरयेसये	आहये,	की	प्रतययेक	अणूमधयये	 ससरर	असा	
धनप्रभाररत	भाग	व	चल	असा	ऋणप्रभाररत	भाग	असतो.	हये	दोनही	
प्रभार	सांतुहलत	असलयामुळये	अणू	हा	हवद्ुतदृषटा	उदासीन	असतो.

सवगा	 वसतू	 अणूांचया	 बनलयेलया	 असतात,	 महणजयेच	 तया	
हवद्ुतदृषटा	 उदासीन	 असतात.	 तर	 मग	 वसतू	 हवद्ुतप्रभाररत	
कशा	होतात?

	 हवद्ुतदृषटा	उदासीन	असलयेलया	अणूांमधील	प्रभाराांचये	काही	
कारणाांनी	सांतुलन	 हबघडतये.	जसये	की,	काही	 हवहशष्	वसतू	जयेवहा	
एकमयेकाांवर	घासलया	जातात	तयेवहा	एका	वसतूवरचये	ऋण	प्रभाररत	
कण	दुसऱया	वसतूवर	जातात.	तये	जया	वसतूवर	गयेलये	ती	वसतू	अहतररक्त	
ऋण	प्रभाररत	कणाांमुळये	ऋणप्रभाररत	होतये.	तसयेच	जया	वसतूवरून	
ऋण	प्रभाररत	कण	गयेलये	ती	वसतू	ऋण	प्रभाररत	कणाांचया	कमतरतयेमुळये	
धनप्रभाररत	बनतये.	अरागात	घासलया	जाणाऱया	दोन	वसतू्पैकी	एक	
धनप्रभाररत	तर	दुसरी	ऋणप्रभाररत	बनतये.

सानहतय ः	कागद,	्पॉहलरीन,	नायलॉन	का्पड,	
सुती	का्पड,	रयेशमी	का्पड	इतयादी.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

प्रतययेक	 अणू	 हा	 हवद्ुतदृषटा	
उदासीन	 असतो.	 तयातील	 धन	
व	 ण	 प्रभाराांचये	 प्रमाण	 समान	
असतये.	 ण	 प्रभार	 काही	
कारणाांनये	 कमी	 झालयास	 अणु	
धनप्रभारीत	होतो.	

करून ्पहा.

घासणयासाठी वा्परलेला ्पदाथ्ध  ....................
वसतू कागदाचे तुकडे 

आकनष्धत झाले  नाही.
वसतू प्रभा रत 
झाली  नाही.

1.	फुगा
2.	ररहफल
3.	खोडरबर
4.	लाकडी	सकेल
5.	सटीलचा	चमचा
6.	ताांबयाची	्पट्	टी

	 सवगाच	वसतू	घषगाणानये	प्रभाररत	
करता	ययेतात	का?

जरा डोके चालवा.

8.2 नवद्ुतप्रभार

कृती ः	सारणीत	हदलयेलया	वसतू	प्ररम	कागदाचया	तुकड्ाांजवळ	नया.	काय	
होतये	तये	्पहा.	नांतर	हदलयेलया	साहहतयावर	रिमारिमानये	घासा	व	कागदाचया	
तुकड्ाांजवळ	नया.	तुमचये	हनरीक्षण	हदलयेलया	तकतयात	नोंदवा.

घषगाण

धनप्रभारणप्रभार

उदासीन
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करून ्पहा.

माहीत आहे का तुमहांला?

	 सुमारये	 2500	वषाां्पूवणी	रयेलस	या	ग्रीक	शासत्ज्ाचया	
असये	लक्षात	आलये,	की	 ह्पवळ्ा	 रांगाचा	 राळयेचा	 दाांडा		
(अाँबर)	लायेकरी	का्पडानये	घासला	असता	या	दाांड्ाकडये	
ह्पसये	अाकहषगात	होतात.	
	 अाँबरला	 ग्रीक	 भाषयेत	 ‘इलयेकट्ॉन’	 महणतात,	 महणून	
अाँबरचया	या	आकषगाण	गुणधमागाला	रॉमस	रिाउननये	1646	
साली	‘इलयेसकट्हसटी’	हये	नाव	हदलये.

घष्धणनवद्ुत (  )
 घषगाणामुळये	 हनमागाण	 होणाऱया	 हवद्ुतप्रभाराला	 घषगाणहवद्ुत	 महणतात.	 हये	 प्रभार	 वसतूवर	 घषगाण	 झालयेलया	
हठकाणीच	असतात.	तयामुळये	ह्ा	हवद्ुतप्रभाराला	ससरहतक	हवद्ुत	असये	महणतात.	वसतूवर	तये	रोड्ावयेळये	्पयांत	
राहतात.	ससरहतक	हवद्ुतमधील	प्रभार	दमट	व	ओलसर	हवयेत	शोषलये	जातात.	महणून	हहवाळ्ात	कोरड्ा	हवयेत	हये	
प्रयोग	करून	्पहावयेत.		

थे्स

8.3. सटट् मधील बदल  

कृती आकष्धण  प्रनतकष्धण झाले नन कष्ध 
प्रभार	नसणाऱया	सट्ॉजवळ	प्रभाररत	सट्ॉ	नयेलयास
समान	हवद्ुतप्रभार	असणाऱया	दोन	सट्ॉ	जवळ	
आणलयास

	

प्रभाररत	सट्ॉ	व	जयानये	घासलये	तये	हवरुद्ध	प्रभाररत	
का्पड	जवळ	आणलयास

	 नवद्ुतप्रभा रत वसतू प्रभार नसणा या वसतूंना आकनष्धत करतात. समान नवद्ुतप्रभारांम ये प्रनतकष्धण 
होते. नव द्ध नवद्ुतप्रभारांम ये आकष्धण होते. नवद्ुतप्रभा रत वसतू ळखणयासाठी प्रनतकष्धण ही कसोटी 
वा्परली जाते.

कृती ः बाटलीवर	एक	सट्ॉ	ठयेवा,	दुसरी	सट्ॉ	हतचयाजवळ	नया.	काय	
होतये	 तये	 ्पहा.	 बाटलीवर	 सट्ॉ	 तशीच	 ठयेवा.	 दुसरी	 सट्ॉ	 लोकरी	
का्पडानये	घासा	व	बाटलीवरील	सट्ॉजवळ	नया.	काय	होतये	तये	्पहा.		
आता	दोन	सट्ॉ	घयेऊन	तया	एकाच	वयेळी	लोकरी	का्पडानये	घासा.	
तयाांतील	एक	सट्ॉ	बाटलीवर	ठयेवा	व	दुसरी	हतचयाजवळ	नया.	काय	
होतये	 तये	 बघा.	 बाटलीवरील	 घासलयेली	 सट्ॉ	 तशीच	 ठयेवा.	आता	
जयानये	घासलये	तये	लोकरी	का्पड	सट्ॉजवळ	नया	व	काय	होतये	तये	्पहा.
वरील सव्ध कृतींचे ननरीक्षण त तयात न दवा.

थ मस ाउन

सानहतय ः	काही	सट्ॉ,	लोकरी	का्पड	(्पायमोजा/हातमोजा),	काचयेची	बाटली.
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 रमागायेकोलचये	बॉल	हकुंवा	मोहरीचये	दाणये	एका	प्लॅससटकचया	बाटलीत	
घयेऊन	 बाटली	 जोरजोरानये	 हलवा.	 दाणये	 एकमयेकाां्पासून	 दूर	 जाणयाचा	
प्रयतन	करतात,	्पण	बाटलीला	हचकटून	बसतात.	असये	का	होतये?

करून ्पहा.

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

	 हभांतीजवळ	प्रभाररत	फुगा	नयेलयास	तो	
हभांतीला	का	हचकटतो?

जरा डोके चालवा.

	 	 	 	 1.	स्पशागाद्	वारये	वसतू	प्रभाररत	करणये.

	 एका	प्लॅससटकचया	कुंगवयाला	कागदानये	घासा.	या	कुंगवयानये	
दुसऱया	 कुंगवयाला	 (प्रभार	 नसलयेलया)	 स्पशगा	 करा	 व	 तो	 कुंगवा	
कागदाचया	क्पटाांजवळ	नया.	काय	होतये?	
2.	प्रवतगानानये	वसतू	प्रभाररत	करणये.
	 कुंगवा	 हकुंवा	फुगा	केसाांवर	घासा.	 हचत्ात	दाखवलयाप्रमाणये	
कुंगवा	्पाणयाचया	बारीक	धारयेजवळ	नया.	काय	होतये	तये	्पहा.	आता	
कुंगवा	्पाणयाचया	धारये्पासून	दूर	नया	व	काय	होतये	तये	्पहा.
ननरीक्षणास (a) अशी खूण करा.
1.		हवद्ुतप्रभाररत	 कुंगवा	 ्पाणयाचया	 धारयेजवळ	 नयेताच	 धार	
आकहषगात	/	प्रहतकहषगात/्पूवगावत	होतये.

2.	 हवद्ुतप्रभाररत	कुंगवा	धारये्पासून	 दूर	 नयेताच	धार	आकहषगात/	
प्रहतकहषगात/्पूवगावत	होतये.

	 सुरुवातीस	 ्पाणयाची	 धार	 प्रभाररहहत	 आहये.	 ऋणभाररत	
कुंगवा	 जवळ	 ययेताच	 ्पाणयाचया	 धारयेतील	 कुंगवयासमोरचया	
भागातील	 ऋण	 कण	 दूर	 सारलये	 जातात.	 ऋणप्रभाराचया	
कमतरतयेमुळये	धारयेचा	तयेवढा	भाग	धनप्रभाररत	बनतो.	कुंगवा	ऋण,	
्पाणयाची	 धार	 धन	 या	 हवजातीय	 प्रभारातील	 आकषगाणामुळये	
्पाणयाची	 धार	 कुंगवयाकडये	 आकषगाली	 जातये.	 कुंगवा	 दूर	 नयेताच	
्पाणयाचया	 धारयेतील	 ऋण	 कण	 ्ुपनहा	 ्पूवगासरानी	 ययेतात.	 धन	 व	
ऋणप्रभाराांची	 सांखया	 समान	 असतये,	 तयामुळये	 ्पाणयाची	 धार	
प्रभाररहहत	 होतये	 व	 ती	 बरीच	 दूर	 असलयानये	 आकहषगात	 होणये	
राांबतये.

8.5  नभंतीला नचकटलेला फुगा

8.4  नवद्ुतप्रभार नननम्धती  

नळ

कागदाचे क्पटे

्पाणयाची धार

कुंगवा

कंगवा

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

1.		 प्रभार	 नसणाऱया	 हकुंवा	 उदासीन	 वसतूवर	 धन	 व	
ऋणप्रभाराांची	सांखया	सारखी	असतये.

2.		 प्रवतगानानये	(जवळ	असताना)	हनमागाण	झालयेला	हवद्ुतप्रभार	
फक्त	हवद्ुतप्रभाररत	वसतू	जवळ	असये्पयांत	हटकतो.
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करून ्पहा.

जरा डोके चालवा.

1.	खराब	झालयेली	टूबलाइटची	नळी	अांधारात	ठयेवा.	्पातळ	्पॉहलरीन	ह्पशवी	हतला	
जलदगतीनये	घासा.	काय	झालये?	असये	का	घडलये?

	 2.	 ऋणप्रभाररत	 फुगयाजवळ	 प्रभार	 नसणारी	
ॲलयुहमहनअमची	 गोळी	 आणलयास	 खालील	 हरिया	
घडतात.
)	 ‘अ’	 हचत्ात	 प्रवतगानामुळये	 दुसऱया	 वसतूमधयये	 हवरुद्ध	
प्रभार	हनमागाण	होतो	व	दोनही	वसतू	एकमयेकाांकडये	आकहषगात	
होतात.
)	‘आ’	हचत्ात	दोनही	वसतूांचा	एकमयेकाांना	स्पशगा	होताच	
दोनही	वसतू	समान	प्रभाररत	होतात.
)	‘इ’	हचत्ात	समान	प्रभार	एकमयेकाांना	प्रहतकहषगात	करतात.

असे होऊन गेले

हवद्ुतदशणीत	सोनया वजी	दुसऱया	धातूची	्पानये	लावता	ययेतील	का?	तया	
धातूत	कोणतये	गुणधमगा	असलये	्पाहहजयेत?

	 सन	1752	मधयये	बेंजाहमन	 कहलननये	आ्पला	मुलगा	हवलयम	याचयासोबत	
्पतांग	उडवणयाचा	प्रयोग	केला.	हा	्पतांग	रयेशीम	का्पड,	दयेवदार	झाडाचये	लाकूड	व	
धातूची	तार	वा्परून	तयार	केला	होता.	धातूची	तार	अशा	प्रकारये	जोडली,	की	हतचये	
एक	टोक	्पतांगाचया	वरचया	बाजूला	तर	दुसरये	टोक	्पतांगाचया	दोराशी	जोडलये.	जया	
हदवशी	्पतांग	उडवला	तया	हदवशी	आकाशात	हवजा	चमकत	होतया.	्पतांगाची	तार	
ढगाांना	 स्पशगा	 करताच	 हवद्ुतप्रभार	 ढगाांतून	 ्पतांगावर	 सरानाांतररत	 झाला.	 तयेवहा	
्पतांगाची	सैल	दोरी	ताठलयेली	होती.	हा	हवद्ुतप्रभार	दोरीतून	जहमनी्पयांत	्पोहोचला	
व	जहमनीला	दोरीचा	स्पशगा	होताच	हठणगी	्पडली.	वीज	महणजये	हवद्ुतप्रभाराचये	रू्प		
आहये	हये	तयानये	स्पष्	केलये.

8.6  नवद्ुतप्रभाराचे ्प रणाम

सुवण्ध्पत् नवद्ुतदशमी (   )

  हये	 वसतूवरील	 हवद्ुतप्रभार	 ओळखणयाचये	 साधये	 उ्पकरण	 आहये.	 यात	
ताांबयाचया	दाांड्ाला	वरचया	टोकाला	धातूची	चकती	असतये,	तर	दुसऱया	टोकाला	
सोनयाची	दोन	्पातळ	्पानये	असतात.	हा	दाांडा	बाटलीत	ठयेवलयेला	असतो,	जयेणयेकरून	
चकती	बाटलीचया	वर	राहील.	प्रभार	नसणारी	वसतू	चकतीजवळ	नयेली,	तर	्पानये	
हमटलयेलीच	 राहतात.	 प्रभाररत	 वसतू	 चकतीजवळ	 नयेताच	 दोनही	 ्पानये	 सजातीय	
हवद्ुतप्रभारामुळये	प्रहतकहषगात	होतात,	महणजयेच	एकमयेकाां्पासून	दूर	जातात.	हातानये	
चकतीला	स्पशगा	करताच	्पानये	जवळ	ययेतात,	कारण	्पानाांमधील	प्रभार	स्पशागामुळये	
आ्पलया	शरीरातून	जहमनीत	जातो	व	्पानये	प्रभाररहहत	होतात.

फुगा

्युनमननअमची गोळी

अ अा इ
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वातावरणातील नवद्ुतप्रभार 
(Atmospheric electric charge)
	 आकाशातील	ढग,	मयेघगजगाना,	 हवजा	चमकणये	
या	गोष्ींचा	अनुभव	आ्पण	घयेतला	आहये.	कधी	कधी	
झाडावर	 हकुंवा	 इमारतीवर	 वीज	 ्पडून	 लोकाांचा	 व	
जनावराांचा	मृतयू	झालयाचये	आ्पण	वाचतो.	
	 हये	 कसये	 घडतये	 व	 घडू	 नयये	 महणून	 काय	 उ्पाय	
करता	ययेतील?	
	 आकाशात	वीज	चमकतये,	जहमनीवर	वीज	्पडतये	
महणजये	नयेमके	काय	घडतये?
वीज चमकणे (Lightning)
	 आकाशात	जयेवहा	हवा	आहण	ढग	घासलये	जातात	
तयेवहा	वर	असणारये	काही	ढग	धनप्रभाररत,	तर	खाली	
असणारये	काही	ढग	ऋणप्रभाररत	बनतात.

जरा डोके चालवा.

	 वीज	चमकणये	व	्पडणये	यामागील	हवज्ान	गुांतागुांतीचये	आहये,	महणून	आ्पण	स्पाट	जहमनीवरील	आकाशातील	
एका	ऋणप्रभाररत	तळ	असलयेलया	ढगाचा	हवचार	करू.	जयेवहा	ढगाचया	तळाचा	ऋणप्रभार	जहमनीवरील	प्रभारा्पयेक्षा	
खू्प	जासत	होतो	तयेवहा	टपपयाटपपयानये	ऋणप्रभार	जहमनीकडये	वाहू	लागतो.	अहतशय	जलद-एका	सयेकुंदा्पयेक्षाही	खू्प	
कमी	वयेळात	ही	घटना	घडतये.	या	वयेळी	हवद्ुतप्रवाहामुळये	उषणता,	प्रकाश	व	धवहनऊजागा	हनमागाण	होतये.	
वीज ्पडणे (Lightning Strike)
	 हवद्ुतप्रभाररत	 ढग	आकाशात	असताना	 उांच	 इमारत,	झाड	याांचयाकडये	 वीज	आकहषगात	 होतये.	 हये	 तुमहाांला	
माहीतच	असयेल.	वीज	्पडतये	तयेवहा	इमारतीचया	्छतावर	हकुंवा	झाडाचया	शेंड्ावर	प्रवतगानानये	हवरुद्ध	हवद्ुतप्रभार	
हनमागाण	होतो.	ढग	आहण	इमारत	याांचयातील	हवरुद्धप्रभारातील	आकषगाणामुळये	ढगातील	प्रभार	इमारतीकडये	प्रवाहहत	
होताये	यालाच	वीज	्पडणये	असये	महणतात.	

8.7 वीज

माहीत आहे का तुमहांला?

1.	वीज	्पडून	कोणतये	नुकसान	होतये?
2.	वीज	्पडलयावर	होणारी	हानी	टाळणयासाठी	काय	
उ्पाय	कराल?

	 1.	हवजयेमुळये	हनमागाण	होणारी	प्रचांड	उषणता	व	
प्रकाशामुळये	 हवयेतील	 नायट्ोजन	 व	 ऑसकसजन	
याांचयात	 रासायहनक	 हरिया	 होऊन	 नायट्ोजन	
ऑकसाइड	वायू	तयार	होतो.	हा	वायू	्पावसाचया	
्पाणयात	 हमसळून	 जहमनीवर	 ययेतो	 व	 जहमनीची	
सु्पीकता	वाढवणारये	‘नत्’	्पुरवतो.
	 2.	हवजयेचया	ऊजजेमुळये	हवयेतील	ऑसकसजनचये	
ओझोनमधयये	 रू्पाांतर	 होतये.	 हा	 ओझोन	 वायू	
सूयागा्पासून	 ययेणाऱया	 हाहनकारक	 अहतनील	
हकरणाां्पासून	आ्पलये	रक्षण	करतो.
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जरा डोके चालवा.

तनडतरक्षक (  )
	 ढगातून	 ्पडणाऱया	 हवजयेचया	 अाघाता्पासून	 बचाव	
करणयासाठी	 जये	 उ्पकरण	 वा्परतात,	 तयाला	 तहडतरक्षक	
महणतात.
	 तहडतरक्षक	महणजये	ताांबयाची	एक	लाांब	्पट्	टी.	इमारतीचया	
सवाांत	 उांच	 भागावर	 याचये	 एक	 टोक	 असतये.	 या	 टोकाला	
भालयाप्रमाणये	 अग्रये	 असतात.	 ्पट्टीचये	 दुसरये	 टोक	 जहमनीचया	
आत	हबडाचया	जाड	्प याला	जोडलये	जातये.	तयासाठी	जहमनीत	
ख ा	करून	तयात	कोळसा	व	मीठ	घालून	हा	जाड	्पत्ा	उभा	
केला	जातो.	तयात	्पाणी	टाकणयाची	सोय	करतात.	यामुळये	वीज	
चटकन	जहमनीत	्पसरली	जातये	व	नुकसान	टळतये.

सवा याय

1. रकामया जागी कंसातील यो य ्पया्धय नलहा.
(सदैव	 प्रहतकषगाण,	 सदैव	 	 आकषगाण,	 ऋणप्रभाराचये	
हवसरा्पन,	धनप्रभाराचये	हवसरा्पन,	अणू,	रयेणू,	सटील,
ताांबये,	प्लॅससटक,	 	फुगवलयेला	फुगा,	 प्रभाररत	 वसतू,
सायेनये)
अ.		सजातीय	हवद्ुत	प्रभाराांमधयये	............हायेतये.
आ.	एखाद्ा	 वसतूमधयये	 हवद्ुतप्रभार	 हनमागाण

होणयासाठी	.............कारणीभूत	असतये.
इ.	 तहडतरक्षक	.........्पट्	टी्पासून	बनवला	जातो.
ई.		 सहज्पणये	घषगाणानये	.............	हवद्ुतप्रभाररत

होत	नाही.
उ.	 हवजातीय	 हवद्ुतप्रभार	 जवळ	 आणलयास	

.............	होतये.
ऊ.	 हवद्ुतदशणीनये	.............	ओळखता	ययेतये.

2. मुसळधार ्पाऊस, जोराने नवजा चमकणे नकंवा
कडकडणे सुरू असताना ्छत्ी घेऊन बाहेर जाणे
यो य का नाही स्पष् करा.

3. तुमचया श दांत उततरे नलहा.
अ.		हवजये्पासून	सवतःचा	बचाव	कसा	कराल?
आ.		प्रभार	कसये	हनमागाण	होतात?
इ.		 तहडतरक्षकामधयये	 वीज	 जहमनीत	 ्पसरणयासाठी

काय	वयवसरा	केलयेली	असतये?
ई.		 ्पावसाळी	 वातावरणात	काम	करताना	 शयेतकरी	

उघड्ावर	लोखांडी	्पहार	का	खोचून	ठयेवतात?
उ.	 ्पावसाळ्ात	 प्रतययेक	 वयेळी	 हवजा	 चमकलयेलया	

का	हदसत	नाहीत?
4.  लसथनतक नवद्ुतप्रभाराची वनश े कोणती?
5. वीज ्पडून काय नुकसान होते? ते न होणयासाठी

जनजागृती कशी कराल?
उ्पकम ः 

ॲलयुहमहनअमचा	 ्पातळ	 ्पा्पुद्रा	 वा्परून	 सवतः	
हवद्ुतदशणी	 तयार	 करा	 व	 कोणकोणतये	 ्पदारगा	
हवद्ुतप्रभाररत	होतात	तये	त्पासून	्पहा.

8.8  तनडतरक्षक

	 हवद्ुतप्रभाररत	ढग	इमारतीवरून	जाताच	हये	इमारतीकडये	प्रवाहहत	होणारये	हवद्ुतप्रभार	ताांबयाचया	्पट्	टीमाफत	
जहमनीत	्पोहोचवलये	जातात	व	 तयामुळये	 इमारतीचये	नुकसान	टळतये.	उांच	इमारतीवर	असा	तहडतरक्षक	बसवलयानये	
आजूबाजूचया	्पररसराचयेही	वीज	्पडणया्पासून	सांरक्षण	होतये.	तहडत	आघाता्पासून	बचाव	कसा	करावा	याची	माहहती	
तुमहाांला	आ्पतती	वयवसरा्पनाचया	्पाठातून	हमळयेल.	

1. तहडतरक्षकाचा	वरचा	भाग	टोकदार	का	असतो?
2. जहमनीतील	ख ात	कोळसा	व	मीठ	का	टाकलयेलये	असतये?

टोक

नबडाचा ्पत्ा कोळसा
व मीठ

्पट टी

t t t
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	 हाताचये	तळवये	एकमयेकाांवर	घासून	आ्पलया	गालावर	ठयेवा	व	काय	जाणवतये	तये	्पहा.

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

करून ्पहा.

सांगा ्पाहू !
1.	कढईत	बासुांदी	ढवळणारा	हलवाई	झाऱयाचया	टोकाला	का्पड	का	बाांधून	ठयेवतो?
2.	फुल्पात्ातून	गरम	दूध	ह्पताना	आ्पण	फुल्पात्	रुमालात	का	धरतो?

	 अशी	इतर	उदाहरणये	कोणती	आहयेत?	तयाांची	नोंद	करा.	

जरा डोके चालवा.

	 जयेवहा	आ्पण	गरम	वसतू	रांड	वसतूचया	सासन्नधयात	नयेतो	तयेवहा	रांड	वसतू	गरम	होतये	व	गरम	वसतू	रांड	होतये.	
यावरून	उषणतयेचये	सांरिमण	गरम	वसतूकडून	रांड	वसतूकडये	होतये,	हये	आ्पलया	लक्षात	ययेतये.	उषणतयेचये	सांरिमण	महणजये	
उषणतयेचये	एका	सरानाकडून	दुसऱया	सरानाकडये	जाणये	होय.	

आ्पण	हहवाळ्ामधयये	लोकरीचये	क्पडये	का	घालतो?

9.1  नवनवध घटना

 9. उ णता

	 हचत्ातील	उदाहरणाांवरून	आहण	वरील	कृतीवरून	आ्पलयाला	उषणता	ऊजजेचये	काही	गुणधमगा	लक्षात	ययेतात.	
सूयागा्पासून	ययेणाऱया	उषणतयेचये	अनयेक	्पररणाम	व	उ्पयोग	आहयेत.	ही	उषणता	्पृथवीवर	कशी	ययेऊन	्पोहोचतये?	उकळये्पयांत	
ता्पवलयेलया	्पाणयाची	उषणता	गलॅस	बांद	केलयावर	हळूहळू	का	कमी	होत	जातये?	ही	उषणता	कोठये	जातये?	गलासमधील	
बफागामुळये	आजूबाजूचया	हवयेतील	बाष्प	रांड	होऊन	गलासबाहयेर	जमा	होतये.	्पदाराांचये	ता्पमान	मोजणयासाठी	ता्पमा्पी	
वा्परतात.	उषणतयेमुळये	्पदारागाचये	होणारये	अवसराांतर	आ्पण	मागील	इयततयेत	अभयासलये	आहये.	
उ णतेचे संकमण (  )

	 हचत्ाांमधयये	हदसणाऱया	हवहवध	घटनाांमागील	कारणये	कोणती?	
तये	हचत्ाांखालील	चौकटींत	हलहा.
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करून ्पहा.

उ णता संकमणाचे प्रकार ः उ णतेचे वहन, अनभसरण व प्रारण 
( ,     )

9.3  उ णतेचे अनभसरण

	 अनभसरण रिव व वायुरू्प 
्पदाथाम येच होऊ शकते. अनभसरणाला 
मा यमाची आव यकता असते.

्पोटरॅनशअम 
्परमँगनेटचे 
खडे

प्रवाह

बन्धर

चंचु्पात्

 उ णतेचे संकमण रिव्पदाथा्धमधून कसे होते?

सानहतय ः चांच्ुपात्,	्पोटलॅहशअम	्परमाँगनयेटचये	खडये,	बनगार,	्पाणी	इतयादी.
कृती ः	 काचयेचया	 एका	 चांचु्पात्ात	 ्पाणी	 घया.	 चांचु्पात्ाला	 गलॅस	
बनगारचया	साहाययानये	मांद	उषणता	द्ा.	्पोटलॅहशअम	्परमाँगनयेटचये	काही	
खडये	तयात	टाका.	आता	चांचु्पात्ातील	्पाणयाकडये	नीट	लक्ष	दयेऊन	
्पहा.	काय	हदसतये?	
	 ्पाणयात	खालून	 वर	 व	 ्पुनहा	खाली	 ययेणारये	 प्रवाह	 हदसतील.	
्पोटलॅहशअम	्परमाँगनयेटमुळये	हये	लाल-जाांभळये	प्रवाह	लगयेचच	ओळखता	
ययेतात.	्पाणयाला	उषणता	दयेणयास	सुरुवात	केलयानांतर	तळालगतचये	
्पाणी	गरम	होतये	व	तयाची	घनता	कमी	होऊन	तये	वरील	भागाकडये	जातये	
व	तयाची	जागा	वरून	ययेणारये	रांड	्पाणी	घयेतये.	अशा	प्रकारये	उषणतयेचये	
सांरिमण	 प्रवाहाां ारये	 होतये.	 या	 हरिययेस	 उषणतयेचये	 अनभसरण 
( )	असये	महणतात.	

9.2  उ णतेचे वहन

बन्धर

धातु्प ाटाचणी
मेणाचे नठ्पके

नतव

सानहतय ः सटयेनलयेस	सटील	हकुंवा	लोखांड,	ॲलयुहमहनअम,	ताांबये	याांचया	
्प ा,	मयेणबतती,	बनगार,	टाचणया	इतयादी.
कृती ः	साधारण्पणये	30	सयेमी	लाांबीचया	समान	आकाराचया	सटयेनलयेस	
सटील	हकुंवा	लोखांड,	ताांबये,	ॲलयुहमहनअमचया	्प ा	घया.	प्रतययेक	
्पट्	टीवर	2-2	सेंमी	अांतरावर	मयेणबततीचया	साहाययानये	मयेणाचये	हठ्पके	
द्ा.	प्रतययेक	 हठ्पकयात	एक	एक	टाचणी	उभी	खोचा.	आता	 सटील	
हकुंवा	 लोखांडी,	 ॲलयुहमहनअम	 व	 ताांबयाचया	 ्पट्टीची	 टोके	 एकाच	
वयेळी	बनगारचया	जयोतीवर	धरा.	रोडा	वयेळ	हनरीक्षण	करा.	
	 काय	 हदसतये?	 कोणतया	 ्पट्	टीवरील	 टाचणया	 लवकर	 ्पडू	
लागतात?	का?	
	 टाचणया	 बनगारचया	 जयोतीचया	 बाजूकडून	 ्पडतात.	 याचा	 अरगा	
उषणतयेचये	 वहन	 ्पट्टीचया	 उषण	 टोका्पासून	 रांड	 टोकाकडये	 होतये.	
्पदारागाचया	 उषण	 भागाकडून	 रांड	 भागाकडये	 होणाऱया	 उषणतयेचया	
सांरिमणास	उषणतयेचये	वहन ( ) असये	महणतात.
		 ताांबयाचया	 ्पट्टीवरील	 टाचणया	 सवाांत	 प्ररम	 ्पडत	 जातात.	
लोखांडी	 ्पट्टीवरील	टाचणया	 तया	तुलनयेत	उहशरा	 ्पडतात.	ताांबयातून	
उषणता	 जलद	 वाहतये.	 उषणतयेचये	 ्पदारागातील	 वहन	 तया	 ्पदारागाचया	
गुणधमागावर	अवलांबून	आहये.	उषणतयेचये	वहन	सरायुरू्प	्पदाराांमधून	होतये	
महणजयेच	उषणता	वहनास	माधयमाची	आवशयकता	असतये.	



6

सानहतय ः ्परीक्षानळी,	 बफागाचा	 खडा,	 सटीलची	 जाळी,	 बनगार,	
मयेणबतती	इतयादी.

कृती ः	 एका	 ्परीक्षानळीत	 ्पाणी	 घया.	 सटीलचया	 एका	जाळीत	
बफागाचा	 एक	 तुकडा	 गुांडाळून	 ्परीक्षानळीत	 सोडा.	 तो	 तळाशी	
जाईल.	 आता	 हचमटानये	 ्परीक्षानळी	 ्पकडून	 आकृतीत	
दाखवलयाप्रमाणये	 हतरकी	 धरून,	 हतचया	 वरचया	 भागाला	 बनगारनये	
उषणता	द्ा.	तया	भागातील	्पाणी	उकळू	लागयेल,	तयेवहा	उषणता	
दयेणये	 बांद	 करा.	 आता	 तळाशी	 असलयेलया	 बफागाचया	 खड्ाचये	
हनरीक्षण	करा.	वरचया	भागाला	उषणता	हदली,	तरीही	ती	तळा्पयांत	
्पोहोचत	 नाही.	 हये	 कसये	 घडतये?	 उषणतयेमुळये	 घनता	कमी	झालयेलये	
्पाणी	खाली	जाऊ	शकत	नाही.	तयामुळये	अहभसरण	हरिया	घडत	
नाही.

कृती ः	 एक	मयेणबतती	 ्पयेटवून	 उभी	करा.	 हतचया	 दोनही	 बाजूांनी	
तळहात	दूर	धरा.		हात	रोडये	रोडये	जवळ	आणा.	काय	जाणवतये?	
तुमही	शयेकोटीजवळ	हकुंवा	सकाळी	कोवळ्ा	उनहात	उभये	राहहलये	
आहात	 का?	 सूयगा	 आ्पलया्पासून	 लाखो	 हकलोमीटर	 अांतरावर	
आहये.	 सूयगा	 व	 ्पृथवी	 या	 दरमयान	 हवाही	 नाही.	 हवयेचा	 रर	
्पृथवीलगतच	आहये.	मग	ही	उषणता	आ्पलया्पयांत	कशी	आली?	
कोणतयेही	माधयम	नसताना	ही	उषणता	सांरिहमत	झाली.	अशा	प्रकारये	
माधयम	 नसतानाही	 होणाऱया	 उषणतयेचया	 सांरिमणास	 प्रारण 
( ) महणतात.	

 नव ानाची नकमया ! 
	 हनसगागातील	अनयेक	वसतू,	उदाहरणारगा,	झाडये,	
डोंगर,	 दगडगोटये,	 रसतये	 याां्पासून	 उषणतयेचये	 प्रारण	
होत	असतये.	 या	 प्रारणाांचा	 वा्पर	करून	 रात्ीचया	
वयेळी	आजूबाजूचा	्पररसर	हदसू	शकेल	असा	कॅमयेरा	
हवकहसत	 झाला	आहये.	 तयाला	अवरक्त	कमेरा 
महणतात.	अशा	कॅमयेऱयाचा	वा्पर	करून	रात्ीचया	
वयेळयेस	शत्ूचया	हालचालींवर	नजर	ठयेवता	ययेतये.

9.5  प्रारण

	 उषणतयेचये	 प्रारण	 होत	असताना	 ही	 प्रारणये	 जयेवहा	 एखाद्ा	 वसतूवर	 ्पडतात	 तयेवहा	 उषणतयेचा	 काही	 भाग	 हा	
वसतूकडून	शोषून	घयेतला	जातो,	तर	काही	भाग	्परावहतगात	केला	जातो.	एखाद्ा	्पदारागाची	उषणतयेची	प्रारणये	शोषून	
घयेणयाची	क्षमता	ही	तयाचया	रांगावर	तसयेच	अांगभूत	गुणधमागावर	अवलांबून	असतये.

9.4  घनता व अनभसरण संबंध

उकळणारे ्पाणी

जाळीत 
गुंडाळलेला 
बफा्धचा 
खडा

बन्धर

नचमटा
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करून ्पाहूया.

जरा डोके चालवा.

सानहतय ः ॲलयुहमहनअमचये	एकसारखया	आकाराांचये	 दोन	डबये,	दोन	सारखयेच	काचयेचये	
लहान	गलास,	्पाणी,	ता्पमा्पी,	काळा	रांग,	इतयादी.

करून ्पाहूया.

	 	 	उनहाळ्ात	्पाांढरये	तर	हहवाळ्ात	गडद	/	काळ्ा	रांगाचये	क्पडये	का	
वा्परतात?	

कृती ः	 एक	डबा	बाहयेरून	काळ्ा	रांगानये	रांगवा.	तो	वाळू	द्ा.	दुसरा	तसाच	ठयेवा.	नांतर	दोनही	डबयाांमधयये	समान	
ता्पमानाचये	्पाणी	भरलयेलये	प्रतययेकी	1-1	गलास	ठयेवा.	झाकण	लावा.	हये	दोनही	डबये	उनहात	ठयेवा.	उनहात	दोन	तास	
ठयेवलयानांतर	या	दोनही	डबयाांमधील	गलासातील	्पाणयाचये	ता्पमान	मोजा.	ता्पमानाांतील	फरकाचये	कारण	साांगा.
उ णतेचे सुवाहक व दवा्धहक (      )
	 एका	काचयेचया	चांचु्पात्ात	सटीलचा	चमचा,	ताांबयाची	्पट्	टी	हकुंवा	सळई,	कुं्पासमधील	हडवहायडर,	्पयेसनसल,	
प्लॅससटकची	्पट्	टी	ठयेवा.	तयामधयये	गरम	केलयेलये	्पाणी	टाका.	(60 	तये	70 C	्पयांत	ता्पलयेलये).	रोडा	वयेळ	राांबून	
तयातील	प्रतययेक	वसतूचया	्पाणयाबाहयेरील	टोकाला	स्पशगा	करा	व	तुमची	हनरीक्षणये	खालील	तकतयात	नोंदवा.

वसतू टोकाला आलेली उ णता 
(खू्प गरम, गरम, कोमट, वातावरणाइतकी थंड)

	
यावरून	काय	हनषकषगा	काढाल?
	 काही	्पदारगा	उषणतयेचये	सुवाहक	आहयेत	तर	काही	दुवागाहक	आहयेत.	ताांबयाचया	्पट्	टीतून	हकुंवा	भाांड्ातून	उषणता	
सहज्पणये	वाहून	नयेली	जातये 	्परांतु	प्लॅससटक,	लाकूड	याांमधून	उषणतयेचये	वहन	सहज्पणये	होत	नाही.
	 गरम	चहा	काचयेचया	गलासमधयये	हकुंवा	मातीचया	क्पात	घयेतला	तर	तो	आ्पण	सहज्पणये	हातात	धरू	शकतो.	्पण	
तोच	चहा	सटीलचया	गलासमधयये	हकुंवा	ताांबयाचया	भाांड्ात	घयेतला	तर	तो	गलास	हकुंवा	भाांडये	आ्पण	हातात	घयेऊ	
शकत	नाही.

9.6 सथायू ्पदाथा्धचे प्रसरण व आकंुचन

उ णतेमुळे सथायू ्पदाथा्धचे होणारे प्रसरण व आकुंचन

सानहतय ः धातूचये	कडये,	धातूचा	गोळा,	बनगार,	इतयादी.	

उ णता नद्यानंतरउ णता देणया्पूवमी

कृती  ः एक	धातूचये	कडये	व	एक	धातूचा	गोळा	अशा	आकाराचये	
घया,	की	गोळा	कड्ातून	जयेमतयेम	आर्पार	जाईल.	गोळा	ता्पवा	
व	तो	कड्ातून	आत	जातो	का	तये	्पहा.	आता	गोळा	रांड	होऊ	
द्ा	व	तो	कड्ातून	जातो	का	तये	्पहा.		
	 या	प्रयोगावरून	तुमचया	लक्षात	ययेईल	की	उषणतयेमुळये	धातू	
प्रसरण	्पावतात	व	उषणता	काढून	घयेतलयास	आकुुंचन	्पावतात.	
उषणतयेमुळये	सरायूांचये	प्रसरण	होतये	व	उषणता	काढून	घयेतलयास	तये	
्पुनहा	मूळ	 ससरतीत	ययेतात,	मात्	 हनरहनराळ्ा	सरायूांचये	 प्रसरण	
्पावणयाचये	प्रमाण	हनरहनराळये	असतये.
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रयेलवयेचये	रूळ,	हसमेंट	कााँरिीटचये	्पूल	याांचया	साांधयाांमधयये	फट	का	ठयेवलयेली	असतये?	जरा डोके चालवा.

उ णतेमुळे  रिव्पदाथाचे होणारे प्रसरण व आकुंचन 

सानहतय ः 500	हमली	चये	शांकु्पात्,	दोन	ह्छद्राांचये	रबरी	बूच,	काचयेची	
्पोकळ	 नळी,	 मोज्पट्	टी,	 ता्पमा्पी,	 सटाँड,	 जाळी,	 बनगार,	आलयेख	
्पये्पर,	इतयादी.

कृती ः शांकु्पात्	्पाणयानये	्पूणगा	भरा.	काचयेची	नळी	व	ता्पमा्पी	 रबरी	
बुचामधयये	 बसवून	 शांकु्पात्ाला	 बसवा.	 ्पाणयाला	 उषणता	 दयेणये	 सुरू	
करा.	मोज्पट्टीचया	आधारये	काचयेचया	नळीमधील	्पाणयाची	्पातळी	
ता्पमानाचया	प्रतययेक	20C	वाढीनांतर	नोंदवा.	साधारण्पणये	10	वाचनये	
घया.	 ता्पमान	 वाढत	 असताना	 ्पाणयाचया	 ्पातळीत	 होणारा	 बदल	
दशगाहवणारा	आलयेख	काढा.	उषणता	दयेणये	राांबवलयानांतर	काय	होतये	तये	
्पहा.
	 द्रवाला	उषणता	 हदली	की	द्रवाचया	कणाांमधील	अांतर	वाढतये	व	
तयाचये	आकारमान	वाढतये.	याला	द्रवाचये	प्रसरण	होणये	महणतात.	ता्पमान	
कमी	केलयास	तयाचये	आकुुंचन	होतये.

उ णतेमुळे होणारे वायू ्पदाथाचे प्रसरण व अाकुंचन
सानहतय ः काचयेची	बाटली,	फुगा,	गरम	्पाणी	इतयादी.
कृती ः एका	 काचयेचया	 बाटलीवर	 फुगा	 लावा.	 ही	 बाटली	 गरम	
्पाणयामधयये	धरा.	काय	होतये	तये	्पहा.	
	 उषणता	 हदलयामुळये	 वायूांचये	 आकारमान	 वाढतये.	 याला	 वायूांचये	
प्रसरण	 महणतात,	 तर	 उषणता	 काढून	 घयेतलयास	 वायूचये	आकारमान	
कमी	होतये.	याला	वायूचये	आकुुंचन	महणतात.

थमा्धस ासक ( ूआर ासक)
	 चहा,	कॉफी,	दूध	याांसारखये	्पदारगा	दीघगाकाळ	गरम	राहणयासाठी	
हकुंवा	सरबतासारखये	्पदारगा		रांड	राहणयासाठी	वा्परला	जाणारा	‘रमागास’	
तुमही	्पाहहला	असयेल.	तयाांची	रचना	व	कायगा	कसये	असतये?	
	 हा	 दुहयेरी	 हभांत	 असलयेला	 ासक	 असतो.	 यात	 एकात	 एक	
बसवलयेलया	 काचयेचया	 सीलबांद	 केलयेलया	 नळ्ा	 असतात.	 दोनही	
नळ्ाांचये	्पृष्ठभाग	चाांदीचा	मुलामा	दयेऊन	चकचकीत	केलयेलये	असतात.	
दोनही	 नळ्ाांदरमयानची	 हवा	काढून	घयेऊन	 हनवागात	 ्पोकळी	केलयेली	
असतये.	 नळ्ाांचया	 बाहयेर	 सांरक्षक	बरणी	 (धातू	 हकुंवा	प्लॅससटकची)	
असतये.	ही	बरणी	व	आतील	 ासक	याांचयामधयये	स्पांज	हकुंवा	रबराचये	
तुकडये	 ासकचया	सांरक्षणासाठी	लावलयेलये	असतात.

	 ता्पमा्पीमधयये	 ्पारा,	अलकोहोल	
याचा	वा्पर	का	करतात?

9.7 रिव्पदाथा्धचे प्रसरण व आकुंचन

ता्पमा्पी

्पाणी

सटँड

काचेची 
्पोकळ 
नळी

शंकू्पात्

असे होऊन गेले
सर	 जयेमस	 डू्आर	 हये	 सकॉहटश	
वैज्ाहनक	 होतये.	 तयाांनी	 18 2	 मधयये	
्पहहला	 रमागास	 ासक	 तयार	केला	
महणून	तयाला	ड्ूआर	 ासक	असये	
महणतात.	 ्पदारगा	 रांड	 अरवा	 गरम	
राहणयासाठी	 ड्ूआर	 ासक	
आजही	वा्परात	आहये.

जरा डोके चालवा.
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थमा्धस ासकचे काय्ध ः जयेवहा	 एखादा	 उषण	 ्पदारगा	
ासकमधयये	 ठयेवला	 जातो	 तयेवहा	 आतील	 नळीचया	

चकचकीत्पणामुळये	 बाहयेर	 जाणारी	 उषणता	 ्पुनहा	आत	
्परावहतगात	 होतये	 महणजयेच	 हतचये	 प्रारण	 होत	 नाही.		
हनवागात्पोकळीमुळये	उषणतयेचये	वहन	होऊ	शकत	नाही	व	
अहभसरणही	होऊ	शकत	नाही.	तयामुळये	उषणता	बाहयेरील	
रांड	भागाकडये	सांरिहमत	होत	नाही	आहण	आतलया	आत	
दीघगाकाळ	राहतये.	तरीही	रोडी	उषणता	वरील	झाकणाचया	
बाजूकडून	व	काचयेतून	होणाऱया	अल्प	वहनामुळये	बाहयेर	
ययेतच	 असतये.	 तयामुळये	 दोन-तीन	 तासानांतर	 आतील	
उषण	्पदारगा	तयेवढा	उषण	राहत	नाही.

सवा याय

1. रकामया जागी कंसातील यो य श द नलहा.
(प्रारण,	्पाांढरा,	वहन,	हनळा,	अहभसरण,	दुवागाहकता,
सुवाहक,	काळा,	्परावतगान)
अ.		सवागाहधक	 उषणता	 .............	 रांगाचया	

वसतूकडून	शोषली	जातये.
आ.	उषणतयेचया	 .............	 साठी	 माधयमाची

आवशयकता	नसतये.
इ.		 उषणतयेचये	वहन	.............	्पदाराांमधून	होतये.
ई.	 रमागास	 ासकमधील	 चकाकणारा	 ्पृष्ठभाग	

बाहयेर	जाणारी	उषणता	.............	हरिययेनये	कमी
करतो.

उ.	 अन्न	 हशजवणयाची	 भाांडी	 .............

गुणधमागामुळये	धातूची	बनवलयेली	असतात.	
ऊ.	 सूयागा्पासून	्पृथवीला	 .............	मुळये	उषणता

हमळतये.
2. कोण उ णता शोषून घे ल?

सटीलचा	चमचा,	लाकडी	्पोळ्पाट,	काचयेचये	भाांडये,
तवा,	 काच,	 लाकडी	 चमचा,	 प्लॅससटकची	 प्येट,
माती,	्पाणी,	मयेण.

3. खालील प्र नांची उततरे नलहा.
अ.		ता्प	आलयावर	क्पाळावर	रांड	्पाणयाची	्पट्	टी

ठयेवलयास	ता्प	कमी	का	होतो?

आ.		राजसरानमधयये	घराांना	्पाांढरा	रांग	का	दयेतात?
इ.		 उषणतयेचया	सांरिमणाचये	प्रकार	हलहा.
ई.		 खारये	 वारये	 व	 मतलई	 वारये	 उषणता	 सांरिमणाचया	

कोणतया	प्रकारावर	आधारलयेलये	आहयेत	तये	स्पष्
करा.

उ.		 अांटासकटगाका	खांडातील	्पेंसगवन	्पक्याांचा	रांग	वरून	
काळा	का	असतो?

ऊ.		खोलीमधयये	 हीटर	 खाली	 व	 वातानुकूलन	 यांत्ये	
हभांतीवर	उांचावर	का	बसवलयेली	असतात?

4. शासत्ीय कारणे नलहा.
अ.	 साधया	 काचयेचया	 बाटलीत	 उकळतये	 ्पाणी

टाकलयास	ती	तडकतये,	्पण	बोरोहसलनये	बनलयेलया	
काचयेचया	बाटलीत	उकळतये	्पाणी	टाकलयास	ती	
तडकत	नाही.

आ.	उनहाळ्ात	लोंबकळणाऱया	टयेहलफोनचया	तारा	
हहवाळ्ात	समाांतर	झालयेलया	हदसतात.

इ.		 हहवाळ्ात	गवतावर	दबहबांदू	जमा	होतात.
ई.	 हहवाळ्ात	 रात्ी	आ्पलया	 हाताला	लोखांडाचा	

खाांब	लाकडी	दाांड्ा्पयेक्षा	रांड	लागतो.

उ्पकम ः दैनांहदन	जीवनात	आढळून	ययेणाऱया	उषणतयेचया	
सांरिमणाांचया	हवहवध	उदाहरणाांचया	नोंदी	घया.

रम वयेअर	महणजये	काय?

चांदीचा मुलामा 
नदलेला काचेचा 
्पृ भाग

नसप्रंग

धातू  
रॅलसटकचे 

भांडे

ननवा्धत ्पोकळी

रबरी आधारक

गरम 
नकंवा 
थंड रिव

9.8 थमा्धस ासक

स्पंज

मानहती नमळवा. 

t t t
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1.	वीज	्पडून	होणारी	जीहवतहानी	टाळता	ययेतये	का?
2.	्पावसाळ्ात	शयेताचये	बाांध	वाहून	जाऊ	नययेत	महणून	काय	करावये?	
3.	्पाणीटांचाई		का	हनमागाण	होतये?	

सांगा ्पाहू !

मागील	इयततयेत	आ्पण	मानवहनहमगात	व	नैसहगगाक	आ्पतती	हये	
आ्पततींचये	 दोन	प्रकार	अभयासलये	अाहयेत.	वरील	बातमयाांमधील	
आ्पततींचये	या	प्रकाराांत	वगणीकरण	करा.	

काही	आ्पतती	आ्पण	टाळू	शकतो,	तर	काही	आ्पततींमधयये	
दक्षता	 घयेणये	 आवशयक	 असतये.	 हनसगगाहनहमगात	 व	 मानवहनहमगात	
आ्पतती	ह्ा	एकमयेकाांशी	सांबांहधत	असतात.	

हवामानातील	बदलामुळये	 	दुषकाळ,	वीज	्पडणये,	ढगफुटी,		
वादळये		इतयादी	हनसगगाहनहमगात	आ्पतती	उद्	भवतात.	अशा	नैसहगगाक	
आ्पततींत	हजवीत	व	हवततहानी	होणयाची	शकयता	असतये.	तयाला	
जबाबदार	कोण?	तयासाठी	आ्पण	काय	करू	शकतो?
द काळ ( )

अन्नधानयाचया	व	्पाणयाचया	प्रदीघगा	तसयेच	ती 	तुटवड्ामुळये	
उद्	भवणारी	्पररससरती	महणजये	दुषकाळ.	दुषकाळाचये	सवगासाधारण्पणये	
सौमय	दुषकाळ	आहण	ती 	 दुषकाळ	असये	वगणीकरण	केलये	जातये.	
दुषकाळाचये	 प्रमुख	 कारण	 नैसहगगाक	 असलये,	 तरी	 काही	 मानवी	
कृतींमुळये,	 तर	 काही	 नैसहगगाक	 कृतींमुळये	 दुषकाळाची	 ्पररससरती	
हनमागाण	होतये.
नवचार करा.

वषगाभर	शयेतात	काहीच	अन्न	ह्पकलये	नाही,	तर	काय	होईल?	

1 .1 आ्पततींसंदभा्धतील नवनवध बातमया

1 .2 द काळ, टँकरने ्पाणी्पुरवठा

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

1 . आ्पतती यवसथा्पन

WATER TANKER
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द काळाची कारणे
अवषगाण,	 अहतवृष्ी	 व	 ्पूर,	 ्पुरात	 ह्पके	 वाहून	

जाणये	 हकुंवा	 ह्पकाांचये	 नुकसान	 होणये,	 ता्पमानाांतील	
बदल,	 वादळये,	 रांड	 हवा,	 धुके	असये	 ्पयागावरणातील	
बदल,	तसयेच		ह्पकाांवर	्पडणारी	कीड,	रोग,	टोळधाड,	
उांदीर	 व	 घुशी	 इतयादी	 प्राणयाांकडून	 होणारा	 ह्पकाांचा	
नाश,	 भूकुं्पासारखी	 नैसहगगाक	 आ्पतती	 इतयादी	
दुषकाळाची	काही	कारणये	आहयेत.	तयाां्पैकी	अवषगाण	हये	
दुषकाळाचये	प्रमुख	कारण	आहये.	दुषकाळाचया	मानवी	
कारणाांमधयये	युद्ध,	अांतगगात	अशाांतता,	वाहतुकीचया	
मागाांचा	 अभाव,	 लोकसांखययेची	 बयेसुमार	 वाढ	 या	
बाबींचा	समावयेश	होतो.	

जगात	हवहवध	प्रदयेशाांत	ती 	दुषकाळ	्पडून	तयात	
प्राणहानी	 झालयाचया	 नोंदी	 आहयेत.	 आहशया	 हा	
जगातील	प्रमुख	दुषकाळग्रसत	खांड	ठरला	आहये.	बहुताांश	
दुषकाळ	 अवषगाणप्रवण	 व	 ्पूरग्रसत	 प्रदयेशाांत	 ्पडलयेलये	
आहयेत.	जगात	जये	भीषण	दुषकाळ	्पडलये	तयाांत	भारत	व	
चीनमधील	दुषकाळ	प्रमुख	आहयेत.
आ्पण द काळाला जबाबदार आहोत का?

1.	्पजगानयमान	आहण	लोकसांखया	याांचा	समतोल	
हबघडलयानये	्पाणयाचा	तुटवडा	वाढत	आहये.

2.	 हररतरिाांतीमुळये	 अन्नधानय	 उत्पादनात	 प्रचांड	
वाढ	झाली	असली	तरी	रासायहनक	खतये,	जांतुनाशके,	
तणनाशके	याांचया		वा्परामुळये	्पयागावरणाचये	सांतुलन	नष्	
झालये	आहये.	

3.	अमयागाद	्पाणी	उ्पसा	करणये.
4.	जहमनीची	धू्प	होणये.
5.	्पाणयाचा	गैरवा्पर	करणये.

इनतहासात डोकावताना...
दुषकाळ	 काही	 आजच	 ्पडत	 नाहीत.	

ह्पणयाचया	्पाणयाचये,	अन्नाचये	तसयेच	जनावराांचया	
चाऱयाचये	 प्रशन	 इहतहासकाळातही	 होतये.	 ्छत््पती	
हशवाजीमहाराज	 व	 ्छत््पती	 शाहूमहाराजाांनी	
तयाांचया	 काळात	 दुषकाळावर	 मात	 करणयासाठी	
अनयेक	 योजना	 राबवलया	 होतया.	 तयाांतील	
्पाणी्पुरवठा	व	्पाणीसाठ्ाचया	योजना	आजचया	
्पररससरतीतही	आदशगा	आहयेत.	ययेणाऱया	सांकटाांना	
व	 आ्पततींना	 तोंड	 दयेणयासाठी	 तुमहीही	 अशा	
योजना	 तयार	 करू	 शकता,	 की	 जया	 तुमचया	
जीवनासाठीच	नाही,	तर	समाजासाठीही	उ्पयुक्त	
ठरतील.

महलक	अांबरनये	 रांगाबादमधयये	 ह्पणयाचया	
्पाणयासाठी	नहर	(कालवा)	योजना	राबवली.	ती	
आजही	 अससततवात	 आहये.	 तयाहवषयी	 अहधक	
माहहती	हमळवा.		

द काळाची ती ता कमी करणयासाठी आ्पण 
काय करू शकतो ?
1.	 ्पाणयाचा	 हनयोजन्पूवगाक	 वा्पर	 व	 ्पाणयाचा	

्पुनवागा्पर	करणये.
2.	 सराहनक	 ्पातळीवर	 जलसांधारणाचये	 योगय	

हनयोजन	करणये.
3.	 मोठ्ा	 प्रमाणात	 वृक्षलागवड	 करणये,	 तसयेच	

वृक्षतोड	राांबवणये.
4.	 हवामानाांतील	 बदलाांचा	 अांदाज	 घयेऊन	

हनयोजनात	बदल	करणये.

नको द काळ, नको जनमनीची धू्प, 
झाडे लावा खू्प खू्प.

अशी नवनवध घोषवा ये तयार करून 
प्रभातफेरीत वा्परा.

5.	्पाणया5.	्पाणया5.	्पाण चा	गैरवा्पर	करणये.याचा	गैरवा्पर	करणये.या
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गफुटी ( )

्पाऊस	कसा	्पडतो?

कोण काय करते?
भारत	 सरकारनये	 राष््ीय	 ्पूर	

आयोगाची	सरा्पना	1 76	साली	केलयेली	
आहये.	 ्पूरहनयांत्णासाठी	 हवशयेष	 प्रयतन	 या	
आयोगामाफत	 केलयेलये	 आहयेत.	 राष््ीय	
सतरा्पासून	 तये	 गाव्पातळी्पयांत	
्पूरहनयांत्णासांदभागात	 आराखडा	 तयार	
केलयेला	 असतो.	 या	 आराखड्ामुळये	
मोठ्ा	 प्रमाणावर	 हवतत	 व	 जीहवतहानी	
टाळता	ययेतये.

काही	वयेळा	्पाऊस	दयेणाऱया	ढगाांतून	खाली	आलयेलये	्पाणी	
्पावसाचया	सवरू्पात	जहमनीवर	न	्पडता	जहमनीकडील	उषण	
ता्पमानामुळये	 तयाची	 ्परत	 वाफ	 होऊन	 ती	 तया	 ढगाांतच	
सामावली	जातये.	्पररणामी	तया	ढगाांत	वाफेचा	अहधक	साठा	
होतो.	शी 	सांघनन	हरिययेमुळये	अचानक्पणये	एखाद्ा	हवहशष्	
व	लहान	अशा	 भूभागावर	 सुमारये	 100	 हमहलमीटर	 प्रहततास	
हकुंवा	तया्पयेक्षा	अहधक	प्रमाणात	्पाऊस	्पडतो	याला	ढगफुटी	
महणतात.	

महा्पूर ( )

थोडे आठवा. महा्पूर	महणजये	काय?	महा्पुराचये	्पररणाम	कायेणतये	आहयेत?	

मागील	इयततयेमधयये	आ्पण	महा्पूर	व	महा्पुराचये	्पररणाम	अभयासलये	आहयेत.	गयेलया	काही	वषाांत	महाराष््ामधयये	
आलयेलया	हवहवध	हठकाणचया	महा्पुराांब ल	माहहती	हमळवा.	

सांगा ्पाहू !

जरा डोके चालवा.

माहीत आहे का तुमहांला?

खू्प	जोराचा	्पाऊस	्पडताना	डोंगराचया	्पायथयाशी	का	राांबू	नयये?

6	 ऑगसट	 2010	 रोजी	 अशी	 ढगफुटी	
लडाखमधील	 लयेह	 ययेरये	 झाली	 होती.	 26	 जुलै	
2005	रोजी	मुांबईमधयये	झालयेली	ढगफुटीची	घटना	
ही	सवाांचया	लक्षात	राहील	अशी	हवलक्षण	होती.	
तया	 हदवशी	 8	 तये	 10	 तासाांमधयये	 सुमारये	 50	
हमहलमीटर	महणजयेच	37	इांच	इतका	्पाऊस	्पडला	
होता	आहण	सां्पूणगा	मुांबई	जलमय	झाली	होती.

सांगा ्पाहू !

महा्पुरावर संरक्षणातमक उ्पाययोजना
1.	डोंगराळ	प्रदयेशाांत	लहान	धरणये	बाांधणये.	
2.	्पाझर	तलावाची	हनहमगाती	करणये.
3.	नद्ाांचये	्पात्	कृहत्मरीतया	सरळ	करणये.
4.	नवीन	जांगल	लागवड	करणये.
5.	नद्ा	जोडणये.	

वीज ्पडणे ( )

1.		आकाशात	चमकणारी	वीज	तुमही	्पाहहली	आहये	का?	कधी?	
2.		वीज	हनमागाण	कशी	होतये?
	 ससरहतक	हवद्ुत	या	्पाठामधयये	तुमही	वीजहनहमगाती	व	वीज	्पडणये	याांहवषयी	माहहती	घयेतलयेली	आहये.	या	्पाठात	
आ्पण	हवजयेची	आणखी	काही	वैहशषटये	व	हवजये्पासून	बचाव	करणयाचये	उ्पाय	जाणून	घयेणार	आहोत.
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माहीत आहे का तुमहांला?

खु्या मदानात वीज ्पडणयाचे सवा्धनधक प्रमाण

वीजप्रभाहवत	 वयक्ती	 मृतयुमुखी	 ्पडणयाचये	 प्रमाण	
जागहतक	सतरावर	कमी	असलये,	तरी	मृतयू	न	ओढवलयेलया	
लोकाांवर	 हवजयेचये	 दीघगाकालीन	 ्पररणाम	 झालये	 आहयेत.	
वीज	 प्रभाहवत	 वयक्तींचा	 तवररत	 इलाज	 केलयास	 तयाांचये	
प्राण	 वाचवता	 ययेतात.	 हवजयेचा	 आघात	 झालयेलया	
हठकाणाचा	अभयास	केला	असता	असये	लक्षात	ययेतये,	की	
सवाांत	जासत	प्रमाण	हये	खुलया	मैदानात,	तर	कमी	प्रमाण	
हये	 झाडाखाली	 व	 ्पाणयाजवळ	 आहये.	 नयेहमी	 वयक्ती	
एखाद्ा	 उांच	 हठकाणी	 हकुंवा	 एखाद्ा	 उांच	 वसतूजवळ	
असताना	 दुघगाटना	 घडलया	आहयेत.

कावे ते नवलच !
नवजेचे ता्पमान सूया्ध्पेक्षा प्रखर

सवगाच	हवजा	जहमनीवर	्पडत	नाहीत.	
5%	 हवजा	 आकाशातच	 असतात.		
फक्त	5%	हवजा	जहमनी्पयांत	्पोहचतात.	
हवजा	एकाच	ढगामधयये,	दोन	ढगाांत	हकुंवा	
ढग	 आहण	 जहमनीदरमयान	 हनमागाण	 होऊ	
शकतात.	 वातावरणात	 दर	 सयेकुंदाला	
जवळ्पास	40	हवजा	चमकतात.	हवजयेमुळये	
हनमागाण	 होणारये	 ता्पमान	 हये	 सूयागाचया	
ता्पमाना्पयेक्षा	 जासत	 असतये.	 एव ा	
मायेठ्ा	 ता्पमानामुळये	 प्रचांड	 दाबाखाली	
आलयेली	 हवा	 अचानक	 प्रसरण	 ्पावतये	
आहण	मोठा	कडाडणयाचा	आवाज	होतो.

वीज कडाडत असताना काय दक्षता याल?
	 1.	 	मैदानात,	झाडाखाली	उभये	राहू	नका	तसयेच	उांच	हठकाणी,	झाडावर	चढू	नका.
	 2.	 हवजयेचा	खाांब,	टयेहलफोनचा	खाांब,	टॉवर	इतयादींजवळ	उभये	राहू	नका.
	 3.	 गाव,	शयेत,	आवार,	बाग	आहण	घर	याांचयाभोवतीचया	तारयेचया	कुं्पाउांडला	टयेकू	नका.	
	 4.	 दुचाकी	वाहन,	सायकल,	ट्लॅकटर,	नौका	याांवर	असाल,	तर	तातकाळ	उतरून	सुरहक्षत	हठकाणी	जा.
	 5.		एकाच	वयेळी	अहधक	वयक्तींनी	एकत्	राांबू	नका.
	 6.	 दोन	वयक्तींमधयये	अांदाजये	15	फूट	अांतर	राहील	याची	काळजी	घया.
	 7.	 प्ग	जोडलयेली	हवद्ुत	उ्पकरणये	वा्परू	नका.	मोबाइल	हकुंवा	दूरधवनीचा	वा्पर	करू	नका.	
	 8.	 ्पायाांखाली	कोरडये	लाकूड,	प्लॅससटक,	गोण्पाट,	कोरडा	्पाला्पाचोळा	ठयेवा.
	 .	 दोनही	्पाय	एकत्	करून	गुडघयाांवर	दोनही	हात	ठयेवून	तळ्पायाांवर	बसा.
	 10.	 ्पोहणारये,	मच्छीमारी	करणारये	याांनी	तवररत	्पाणयातून	बाहयेर	्पडा.
	 11.	 ्पक्के	घर	सवाांत	सुरहक्षत	हठकाण	आहये.	आ्पलया	घराचया	आस्पास	उांच	इमारतीवर	तहडतरक्षक	आहये		
	 	 का	ही	माहहती	हमळवा.	आवशयकता	वाटलयास	आ्पलया	घरावर	तहडतरक्षक	बसवून	घया.

इंटरनेट माझा नमत्
 . . .  या	सांकेतसरळाला	भयेट	दयेऊन	आ्पतती	तसयेच	आ्पतती		
	 वयवसरा्पनसांदभागात	माहहती	सांग्रहहत	करा. 
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वालामुखी ( )
जवालामुखी	ही	एक	नैसहगगाक	घटना	आहये.	्पृथवीचा	अांतभागाग	अतयांत	उषण	आहये.	भूअांतरांगातून	भू्पृष्ठाकडये	

हकुंवा	भू्पृष्ठावर	तप्त	्पदाराांचया	हालचाली	सतत	होत	असतात.तयामुळये	काहीवयेळा	भूकवचाखालील	घन,	द्रव	
आहण	वायू	्पदारगा	भूकवचाकडये	ढकललये	जातात.	हये	्पदारगा	भूकवचाबाहयेर	्पडून	तयाांचा	्पृष्ठभागावर	उद्रयेक	झाला	व	
तये	वाहू	लागलये	की	तयास	‘जवालामुखी’	महणतात.

वालामुखीमुळे काय होते?
1. हशलारस,	बाष्प,	उषण	हचखल,	गांधक	इतयादी	रासायहनक	्पदारगा	

भू्पृष्ठावर	 ययेऊन	 साचतात,	 तयामुळये	 डोंगर	 व	 टयेकड्ा	 याांची	
हनहमगाती	होतये.

2. जवालामुखीतून	बाहयेर	्पडणारी	राख	आहण	वायू	याांमुळये	वातावरण	
प्रदूहषत	होतये.

3.  अनयेकदा	जवालामुखीमुळये	्पाऊस	्पडतो.
4. उषण	वायूमुळये	ता्पमान	वाढतये.
5. उषण	हचखलाखाली	जांगल,	वसतया	गाडलया	जातात.

थोडे आठवा.

जवालामुखी	जहमनीवर	होतात	तसयेच	समुद्रातही	होतात.	जहमनीवरील	जवालामुखीचया	सफोटातून	जये	्पदारगा	
बाहयेर	ययेतात,	तयेच	्पदारगा	समुद्रातील	जवालामुखीतूनही	बाहयेर	्पडतात.	समुद्रातील	जवालामुखीचया	उद्रयेकामुळये	काही	
बयेटाांची	हनहमगाती	होतये.

जवालामुखीचा	उद्रयेक	टाळणये,	उद्रयेक	सुरू	झालयावर	तो	राांबवणये	हकुंवा	तयाचये	हनयांत्ण	करणये	शकय	नसतये,	मात्	
तयाचये	भाकीत	करणये	व	तयानुसार	तातकाळ	आ्पतती	वयवसरा्पन	करणये	हये	 हवज्ान	आहण	तांत्ज्ानाचया	साहाययानये	
शकय	झालये	आहये.	
तसुनामी ( )

1.	भूूकुं्प	महणजये	काय?
2.	भूकुं्प	व	जवालामुखीचा	उद्रयेक	हये	सागराचया	तळाशी	झालये	तर	काय	होईल?

जहमनीप्रमाणयेच	 सागराचया	 तळाशी	 भूकुं्प	 व	
जवालामुखीचये	उद्रयेक	होतात.	महासागराचया	तळाशी	भूकुं्प	
झाला	 तर	 बाहयेर	 ्पडणारी	 ऊजागा	 ्पाणयाला	 वरचया	 हदशयेनये	
ढकलतये,	 ्पररणामी	 महासागरात	 हवहशष्	 प्रकारचया	 लाटा	
तयार	होतात.	या	लाटा	उगमसरानाजवळ	फार	उांच	नसतात,	
्परांतु	खू्प	वयेगानये	तया	दूरवर	्पसरू	लागतात.	तयेवहा	या	लाटाांचा		
वयेग	 ताशी	 800	 तये	 00	 हकलोमीटर	 इतका	 असतो.	 तया	
हकनारी	भागाकडये	 ्पोहोचतात	तयेवहा	 तयाांचा	वयेग	आधी्पयेक्षा	
कमी	 होतो,	 ्पण	 तयाांची	 उांची	 खू्पच	 महणजये	 सुमारये	 100	
फुटा्पयांत	वाढलयेली	हदसतये.	

1 .3 वालामुखी

1 .4 तसुनामी
महासागराचया	तळाशी	होणाऱया	भूकुं्पामुळये	तसयेच	जवालामुखीमुळये	हनमागाण	होणाऱया	या	लाटाांना	‘तसुनामी	

लाटा’	 महणतात.	 तसुनामी	हा	ज्पानी	भाषयेतील	शबद	आहये.	 तसुनामी	याचा	अरगा	 हकनाऱयावर	ययेऊन	धडकणारी	
्पाणयाची	मोठी	लाट.
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तसुनामीचे नवघातक ्प रणाम
1. इमारती,	बाांधकामये	उ धवसत	होतात.
2. जीहवत	व	हवततहानी	मोठ्ा	प्रमाणावर	होतये.
3. 	हकनाऱयाजवळील	होड्ा		व	जहाजये	याांची	हानी	होतये.
4. झाडये	मुळाां्पासून	उनमळून	्पडतात.	मायेठ्ा	प्रमाणावर	भूसखलन	होतये.
5. 	हकनाऱयावरील	मूळचया	जहमनीत	बदल	होऊन	दलदलीचये	प्रदयेश	हनमागाण

होतात.
6. वाहतुकीस	अडरळये	हनमागाण	होतात.
7. समुद्राशी	सांबांहधत	वयवसाय/उद्ोगधांदये	याांवर	 हव्परीत	्पररणाम	होऊन

जनजीवन	हवसकळीत	होतये.
8. बांदराचये	मोठ्ा	प्रमाणावर	नुकसान	होतये.

उ्पाययोजना
 सागरतळाशी	 होणाऱया	
भूकुं्पामुळये	तसुनामी	लाट	हनमागाण	
झालयावर	 तातकाळ	 हतचा	
अांदाज	 घयेऊन	 हकनार	
्पट्	टीलगतचया	 प्रदयेशातील	
लोकाांना	 धोकयाची	 सूचना	 दयेणये	
आवशयक	 असतये.	 यासाठी	
कृहत्म	भूससरर	उ्पग्रहाची	मोठी	
मदत	होतये.

थोडे आठवा.

वादळे ( )

वादळये	कशी	हनमागाण	होतात?	तयाांचये	कोणकोणतये	्पररणाम	होतात?

मागील	इयततयेत	आ्पण	वादळहनहमगाती	व	तयाचया	्पररणामाांब ल	माहहती	घयेतली	
आहये.	समजा,	तुमही	एखाद्ा	वादळात	अडकलात	तर	काय	कराल?

कोण काय करते?
सांयुक्त	 राष््	 सांघटनयेनये	 एक	 सरायी	

सवरू्पाची	आांतरराष््ीय	सांसरा	 	 (UNDP)	
1 65	 साली	 सरा्पन	 केली	 आहये.	
जगभरातील	 सुमारये	 177	 दयेश	 या	 सांघटनयेचये	
सदसय	आहयेत.	या	सांघटनयेचये	एक	प्रमुख	कायगा	
महणजये	 आ्पतती	 काळात	 साधनसामग्री,	
आहरगाक	मदत	तसयेच	सवयांसयेवक	आ्पततीचया	
हठकाणी	 ्पाठवणये.	 यासोबतच	 मदतीसाठी	
आांतरराष््ीय	 वैद्कीय	 ्परके	 व	 इतर		
तजज्ाांचये	गटही	्पाठवलये	जातात.

13 टोबर ः आंतरराष्ट्ीय नसनग्धक 
आ्पतती प्रनतबंध नदन.

जोड मानहती तंत् ानाची 	 हवहवध	नैसहगगाक	आ्पततींचये	्पररणाम	व	उ्पाययोजना	याांवर	हशक्षकाांचया	मदतीनये	
e 	 e e a 	तयार	करून	वगागात	सादर	करा.

णाम	होतात?

टी्प ः इयतता सातवी भूगोल ्पा ्पुसतकातील वारे या 
्पाठामधील वादळांनवषयीची मानहती वाचा.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

1. इमारतीवर	्पडून	नुकसान	करू	शकणारी	झाडये	हनयहमत
्छाटा	व	नुकसान	टाळा.

2. आ्पण	 घराबाहयेर	 असलयास	 नयेमके	 कोठये	 आहोत	 तये
जवळ्पासचया	नातलगाांना,	हमत्ाांना	कळवा.

3. तुमही	 सवतः	 बाहयेर	 असलात,	 तर	 सुरहक्षत	 हठकाणी
आश्रय	घया.

4. गलॅस	 रयेगयुलयेटरचा	 ससवच	बांद	करा.	 वीज्पुरवठा	खांहडत
करा.

5. तुमचया	नातलगाांना,	हमत्ाांना	फायेनचया	मदतीनये	सांभावय
सांकटा्पासून	 सावध	 करा.	 तयाांना	 सुरहक्षत	 जागी
जाणयाची	सूचना	द्ा.

6. घरा्पासून	दूर	असणाऱया	इतर	लोकाांना	घरात	तात्पुरता
आश्रय	द्ा.
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सवा याय

1. आमचयातील वेगळे कोण आहे?
अ.		दुषकाळ,	भूकुं्प,	ढगफुटी,	रयेलवये	अ्पघात.
आ.		अवषगाण,	अहतवृष्ी,	वादळये,	तसुनामी.
इ.		 हशलारस,	उषण	हचखल,	राख,	टोळधाड.
ई.		 ह्पके	वाहून	जाणये,	ह्पकाांवर	कीड,	जवालामुखी,

्पीक	कर्पणये.
2. सांगा ्पाहू या आ्पततीवरील उ्पाय !

अ.		दुषकाळ
आ.		वीज	्पडणये
इ.		 वादळये
ई.		 ढगफुटी

3. सतय की असतय ते सकारण सांगा.
अ.	 वादळ	 ययेणार	 आहये	 ही	 माहहती	 गुप्त	 ठयेवायची

असतये.
आ.		आकाशात	वीज	कडाडत	असताना	्पोहू	नयये.
इ.		 जवालामुखीचा	उद्रयेक	टाळता	ययेणये	शकय	आहये.
ई.		 अहतवृष्ीमुळये	दुषकाळ	्पडतो.

4. खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
अ.		तसुनामी	महणजये	काय?	ती	कशी	हनमागाण	होतये?
आ.	ढगफुटी	महणजये	काय?
इ.		 जवालामुखीचये	्पररणाम	स्पष्	करा.
ई.		 हवजये्पासून	 जीहवतहानी	 टाळणयासाठी	 कोणतये	

उ्पाय	आहयेत?
5. महाराष्ट्ाम ये आ्पतती यवसथा्पनाअंतग्धत महा्पूर,

दरडी कोसळणे अशा आ्पततींवर कोणकोणतया
उ्पाययोजना केले्या आहेत?

6. आ्पतती यवसथा्पनासंदभा्धत तुमही तुमचया
घरामधील कोणकोणतया बाबी त्पासून ्पाहाल?
का?

उ्पकम 
1. इांटरनयेटचया	साहाययानये	आ्पतती	हनमागाण	झालयेलया	

हठकाणाची	माहहती	गोळा	करा.
2. वादळाांना	 नावये	 कशी	 दयेतात	 याची	 इांटरनयेटचया	

साहाययानये	माहहती	करून	घया.

t t t
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सजीवाांचये	 शरीर	 जया	 सूक्म	 घटकाांनी	 बनलये	 आहये	 तयाला	 काय	 महणतात?	 
या	घटकाांची	सांखया	सवगा	सजीवाांमधयये	सारखीच	असतये	का?

		 		 	 शबद		 	 	वाकयये	 	 	 	 						्पाठ				 						्पुसतक

वरील प्रवाही तकतयामधयये आ्पण	 ्ुपसतकाची सांघटनातमक रचना	 ्पाहहली. तयाप्रमाणयेच सजीवाांची सांघटन
्पातळी	असतये.	्पयेशी,	ऊती,	इांहद्रय	व	इांहद्रयसांसरा	अशा	शरीर्पातळ्ा	असतात.	सवगा	सजीवाांची	रचना	व	कायजे	ही	
्पयेशींचया	्पातळीवर	होत	असतात.	्पयेशींचया	आधारयेच	सजीवाांचया	जीवनहरिया	घडून	ययेतात.

थोडे आठवा.

्पेशी (Cell)
्पयेशीमय	रचना	हये	सवगा	सजीवाांचये	प्रमुख	लक्षण	अाहये.	्पयेशी	हा	सवगा	सजीवाांचा	रचनातमक	व	कायागातमक	असा	

मूलभूत	घटक	आहये.	हये	आ्पण	मागील	इयततयेत	अभयासलये	आहये.
प्रवाही तक्ता ्पूण्ध करा.

जरा डोके चालवा.

11.1 सजीवांतील संघटन

एम.	जये.	शलायडयेन	व	हरओडोर	शवान	या	दोन	शासत्ज्ाांनी	1838	साली	्पयेशींचया	
रचनयेहवषयी	हसद्धानत	माांडला,	की	‘सवगा	सजीव	्पयेशीं्पासून	बनलयेलये	असतात	आहण	
्पयेशी	 हा	 सजीवाांचा	 ्पायाभूत	 घटक	आहये.’	 1885	 मधयये	आर.	 हवरशॉ	 याांनी	 सवगा	
्पयेशींचा	जनम	हा	्पूवणी	अससततवात	असलयेलया	्पयेशींमधूनच	होतो	असये	स्पष्	केलये.

एक्पयेशीय	सजीवाांचया	जीवनहरिया	कोठये	होतात?

ातळीवर होत असतात.	्पयेशींच	्पयेशींच	्पये या	शींचया	शींच आधारचआधारचआधार सजीवाचसजीवाचसजीवा या	चया	च जीवनहजीवनहजीवन रियाहरियाह घडून यतात.यतात.य

जरा डोके चालवा.

11.1 सजीवांतील संघटन

सजीवाांसजीवाांसजीवाचसजीवाचसजीवा या	चया	च जीवनहजीवनहजीवन रियाहरियाह कोठकोठये	कोठ होतात?

रॉबटगा	हुक	या	शासत्ज्ानये	इ.	स.	1665	मधयये	बुचाचया	
झाडाचा	्पातळ	का्प	घयेऊन	तो	सूक्मदशगाकाखाली	्पाहहला,	
तयेवहा	 तयाला	 का्पामधयये	 मधमाशीचया	 ्पोळ्ातील	
कपपयाांप्रमाणये	रचना	हदसून	आली.	या	कपपयाांना	तयानये	्पयेशी	हये	
नाव	हदलये.	Cell महणजये	कप्पये.	ललॅहटन	भाषयेत	‘सयेला’	(Cella)		
महणजये	लहान	खोली	होय.	

्पेशी ऊती

इंनरिय

इंनरियसंसथा

शरीर

11. ्पेशीरचना आनण सूक्मजीव

असे होऊन गेले

हहये	ह
(Cella)		
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्पेशींचे मोजमा्प व ननरीक्षण 
(     )	

काांद्ाची	एक	फोड	घयेऊन	तयाचया	खोलगट	भागात	
असणारा	्पातळ	्पा्पुद्रा	हचमटानये	अलगद	वयेगळा	करा	व	तो	
काच्पट्टीवर	घया.	तयावर	्पाणयाचा	रेंब	टाका.	(हये	करताना	
्पा्पु ास	घडी	्पडणार	नाही	याची	काळजी	घया).	यावर	
आयोहडनचया	/	इओहसनचया	 हवरल	द्रावणाचा	 	एक	रेंब	
टाका	व	सांयुक्त	सूक्मदशगाकाचया	10	 	हभांगाखाली	हनरीक्षण	
करा.	तत्पूवणी	्पा्पु ावर	आच्छादन	काच	ठयेवायला	हवसरू	
नका.	

वरीलप्रमाणयेच	 कृती	 करून	 वनस्पतींचया	 हवहवध	
भागाांवरील	 ्पयेशींचये,	 जसये-्पानये,	 खोडाची	 साल,	 मूलाग्रये,	
इतयादींचये	हनरीक्षण	करा.	मागील	इयततयेत	तुमही	्पाणयातील	
अमीबा,	्पलॅरामयेहशअम	याांचये	असये	हनरीक्षण	केलये	आहयेच.

11.3 संयुक्त सूक्मदश्धकातून नदसणा या कांद्ाचया ्पेशी

1 सेंनटमीटर  ........ नमनलमीटर,   1 नमनलमीटर  1  मायकोमीटर,   1 मायकोमीटर  1  नरॅनोमीटर 

ॲनटोन	 लयुवयेनहलॅाक	 याांनी	 1673	 मधयये	 हवहवध	 हभांगये	
एकत्	करून	सूक्मदशगाक	हये	उ्पकरण	तयार	केलये	व	जीवाणू,	
आहदजीव	याांचया	हजवांत	्पयेशींचये	सवगाप्ररम	हनरीक्षण	केलये.

	्पयेशी	अतयांत	सूक्म	असतात.	नुसतया	उघड्ा	डोळ्ाांनी	
तया	 आ्पलयाला	 हदसत	 नाहीत.	 ्पयेशींचया	 आकारमानाचये	
मोजमा्प	मायरिायेमीटर	आहण	नलॅनोमीटर	या	एककाांचा	वा्पर	
करून	केलये	जातये.	्पयेशीहनरीक्षणासाठी	सांयुक्त	सूक्मदशगाकाचा	
वा्पर	केला	जातो,	जयामधयये	हभांगामुळये	काच्पट्	टीवरील	वसतू	
हकतययेक	्पटीनये	मोठी	हदसतये.	

करून ्पाहूया.

तुमही	हनरीक्षण	केलयेलया	हवहवध	्पयेशी	एकसारखयाच	
आहयेत	का?	तयाांची	 रचना	कशी	आहये?	आकार	कसये	
आहयेत?

सांगा ्पाहू

ग्रांरालयातील	 सांदभगा	 ्पुसतकाांचया	आधारये	 सवाांत	
मोठी,	 सवाांत	 लहान	 अशी	 ्पयेशींहवषयी	 वैहशषट्पूणगा	
माहहती	हमळवा.

्पुसतक माझा नमत्

11.2 संयुक्त सूक्मदश्धक 

नेत्नभंग

ननलका सथूल 
समायोजक

सूक्म 
समायोजकवसतुनभंग

मंच

प्रकाश ोत
्पाया

अ

आ
इ

फोड ्पा्पुरिा

्पेशी
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्पेशींचा आकार (   )
सजीवाांचया	्पयेशींचया	अाकाराांत	 हवहवधता	असतये.	 तयाांचा	आकार	हा	प्रामुखयानये	कायागाशी	 हनगहडत	असतो		

यात	आढळणाऱया	्पयेशींचये	हवहवध	आकार	खाली	दशगावलये	आहयेत.	तयाांचये	हनरीक्षण	करा.	

गोलाकार,	 दांडाकार,	 सतांभाकार,	 सह्पगालाकार,	 अांडाकृती,	 आयताकार	 अशा	 हवहवध	 आकाराांचया	 ्पयेशी	
आढळून	ययेतात.	

सनायु्पेशी

मेद्पेशी

तांब ा रक्त्पेशी

 स्पायरोगायरा 

अंड्पेशी

चेता्पेशी शुक्पेशी

अलसथ्पेशी

्पृ भागावरील ्पेशी

11.4 नवनवध ्पेशी

ननरीक्षण करा. 

सजीवाांचया	जीवनहरिया	घडून	ययेणयासाठी	्पयेशींमधयये	हवहवध	घटक	अससततवात	असतात.	या	घटकाांनाच	्पयेशी	
अांगके	 महणतात.	 या	 अांगकाांचा	 सहवसतर	 अभयास	 करणयासाठी	 इलयेकट्ॉन	 सूक्मदशगाक	 वा्परतात	 कारण	 याचया	
साहाययानये	अहतसूक्म	घटकाचया	प्रहतमयेचये	वधगान	होऊन	तयाची	दोन	अबज	्पट्पयांत	(2	Í109)	मोठी	प्रहतमा	अभयासता	
ययेतये.

प्रामुखयानये	या	्पयेशींचये	वनस्पती	्पयेशी	व	प्राणी	्पयेशी	असये	दोन	प्रमुख	प्रकार	आहयेत.	या	्पयेशी	्पटलाांचया	साहाययानये	
बनलयेलया	हवहवध	अांगकाांचया	अांतभागावानये	तयार	झालयेलया	असतात.	वनस्पती	्पयेशींचया	भोवती	सवतांत्	्पयेशीहभसततका	
असतये	तयामुळये	तयाांना	हवहशष्	आकार	प्राप्त	होतो.	तयाचप्रमाणये	वनस्पती	्पयेशींमधयये	मोठ्ा	आकाराांचया	ररसक्तका	
आढळतात.	या	सवगा	 यकरिकी ्पेशी	(  )	आहयेत.

अमीबा

11.5 इले टट् न सूक्मदश्धकाचया साहा याने नदसणारी ्पेशी

्पेशी्पटल

 रलक्तका 

करिक

आंतररि्ध यजानलका

ह रतलवक

तंतुकनणका
्पेशीरिव

 ग ्जीन्पंड 

लयका रका
मुक्त रायबोझोम

वनस्पती ्पेशी प्राणी ्पेशी

ह रतलवक

 ्पेशीनभलततका
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जरा डोके चालवा.

अ. ्पेशीनभलततका ः	 ्पयेशीहभसततका	 हये	 ्पयेशीचये	 सवाांत	 बाहयेर	 असणारये	आवरण	आहये.	 ्पयेशीहभसततका	 फक्त	
वनस्पती्पयेशींमधययेच	आढळतये.
आ. ्पेशी्पटल ः ्पयेशी्पटल	हये	एक	प्रकारचये	्पातळ	आवरण	असून	तये	अहतशय	नाजूक,	लवचीक	असतये	व	तये	
प्राणी	्पयेशीचये	सवाांत	बाहयेरचये	आवरण	असतये.	
इ. ्पेशीरिव ः ्पयेशीमधयये	 ्पयेशीकद्रकावयहतररक्त	 द्रवरू्प	 भाग	 असतो	 तयाला	 ्पयेशीद्रव	 महणतात.	 ्पयेशीद्रव	 हये	
्पयेशी्पटल	आहण	कद्रक	याांदरमयान	असतये.	्पयेशींची	हवहवध	अांगके	यामधयये	हवखुरलयेली	असतात.	
. ्पेशी अंगके ः याांमधयये	 प्रामुखयानये	 कद्रक,	 आांतरद्रगावयजाहलका,	 गॉलजीह्पांड,	 लयकाररका,	 ररसक्तका,	
तांतुकहणका,	लवके	याांचा	समावयेश	होतो.	वनस्पतीं	्पयेशींमधयये	हररतलवक	असतये.

	 वनस्पती	व	प्राणी	्पयेशीमधील	समान	तसयेच	वयेगवयेगळये	घटक	कोणतये	आहयेत	तये	साांगा.	
	 कद्रक	हये	्पयेशीचये	सवाांत	महत्वाचये	अांगक	आहये.	तयाचया	भोवती	दुहयेरी,	सह्छद्र	्पटल	असतये.	्पयेशींची	सवगा	कायगा	
कद्रकच	हनयांहत्त	करतये.	आांतरद्रगावयजाहलका	हये	एक	हवसतृत,	जाळीदार	अांगक	आहये.	हये	रायबोझोमनये	तयार	केलयेलया	
प्रहरनाांमधयये	आवशयक	असये	बदल	करून	 तयाांना	गॉसलजह्पांडाकडये	 ्पाठवणयाचये	काम	करतये.	गॉसलजह्पांड	हये	अनयेक	
च्पटा	ह्पशवयाांनी	तयार	झालयेलये	असून	प्रहरनाांचये	योगय	हवतरण	करणयाचये	काम	गॉसलजह्पांडामाफत	होतये.	तांतुकहणका	
व	लवके	ही	दुहयेरी	आवरण	असलयेली	अांगके	आहयेत.	तांतुकहणका	ऊजागा	तयार	करतात	महणून	तयाांना	्पयेशींचये	ऊजागाकद्र	
असये	महणतात.	वनस्पती	्पयेशींमधील	हररतलवके	प्रकाशसांशलयेषणाचये	कायगा	करतात.	ररसक्तका	ह्ा	्पयेशीतील	टाकाऊ	
्पदारगा	बाहयेर	टाकणयाचये	काम	करतये.	प्राणी्पयेशींमधील	ररसक्तका	आकारानये	्छोटा	असतात	तर	वनस्पती्पयेशींमधयये	
एकच	मोठी	ररसक्तका	असतये.

थोडे आठवा.

1.	्पयेशींना	हनसशचत	आकार	कशामुळये	प्राप्त	होतो?	
2.	्पयेशींचये	सांरक्षण	कशामुळये	होतये?	
3.	्पयेशींचया	गरजा	कोणतया	आहयेत?

सूक्मजीव ( - )

1.		सूक्मजीव	महणजये	काय?
2.	 अमीबा,	 ्पलॅरामयेहशअम,	 युगलीना,	 गोगलगाय,	 हतती,	 कबुतर,	 जांत	 याांचये	

आकाराांनुसार	दोन	गटाांत	वगणीकरण	करा.	

्पृथवीतलावर	असांखय	सजीव	अाहयेत.	तयाां्पैकी	जये	आ्पलया	डोळ्ाांनी	सहज	हदसत	नाहीत,	तये	्पाहणयासाठी	
सूक्मदशगाकाचा	वा्पर	केला	जातो.	अशा	सजीवाांना	सूक्मजीव महणतात	हये	आ्पण	अभयासलये	आहये.
सूक्मजीवांचा आ ळ (   - )

आ्पलया	सभोवताली	हवा,	्पाणी,	जमीन,	अन्न्पदारगा,	साांड्पाणी,	कचरा	याांबरोबर	वनस्पती,	प्राणी	व	मानवी	
शरीरामधयये	 सूक्मजीवाांचये	 अससततव	 असतये.	 याां्पैकी	 काही	 सूक्मजीव	 हये	 एकटये	 राहतात,	 उदाहरणारगा,	 अमीबा,	
्पलॅरामयेहशअम,	 तर	 काही	 बहुसांखययेनये	 वसाहती	 करून	 राहतात.	 काही	 सूक्मजीव	 हये	 मृत	 वनस्पती,	 प्राणी	 याांचया	
अवशयेषाांवर	जगतात.	
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सूक्मजीवांचे ननरीक्षण व मोजमा्प (     - )

करून ्पहा.

जरा डोके चालवा.

माहीत आहे का तुमहांला?

100	मायरिोमीटर्पयेक्षा	लहान	वसतू	आ्पलया	डोळ्ाांना	
हदसू	 शकत	 नाही.	 तयामुळये	 काच्पट्	टा	 तयार	 करून	
सूक्मजीवाांचये	 सांयुक्त	 सूक्मदशणीखाली	 हनरीक्षण	 केलये	 जातये,	
्परांतु	 1000	 ्पटींचये	 वधगान	 अ्पुरये	 ठरत	 असयेल	 तर	 काही	
सूक्मजीवाांचया	 हनररक्षणासाठी	 मात्	 इलयेकट्ॉन	 सूक्मदशणीचा	
वा्पर	करावा	लागतो.	

काही सूक्मजीवांचे आकार 
� ्पलॅरामयेहशअम	-	सुमारये	100	मायरिोमीटर	
� टायफॉईडचा	रोगजांतू	-	1	तये	3	मायरिोमीटर		
� ्पोहलओचा	हवषाणू	-	28	नलॅनोमीटर	
� सूक्मजीवाांचा	आकार	हा	100	मायरिोमीटर्पयेक्षा	लहान	

असतो.	
एवढा	 लहान	 आकार	 असूनदयेखील	 सूक्मजीवाांचया	

्पयेशीतील	अांगके	सवगा	जीवनप्रहरिया	घडवून	आणतात.	

1.	 ्पावाचा	 हकुंवा	 भाकरीचा	 एखादा	
तुकडा	रोडा	 हभजवा	 व	 एका	 डबयात	 तीन	 तये	
चार	 हदवस	 बांद	 करून	 ठयेवा.	 तीन	 तये	 चार	
हदवसाांनांतर	 डबयातील	 ्पावाचये/भाकरीचये	
हनरीक्षण	 करा.	 तयासाठी	 हवशालन	 हभांगाचा	
वा्पर	करा.

2.	 गढूळ	 ्पाणयाचा	 हकुंवा	 डबकयातील	
साचलयेलया	 ्पाणयाचा	 एक	 रेंब	 सांयुक्त	
सूक्मदशगाकाखाली	्पहा.

3.	दही/ताकाचा	एक	रेंब	काच्पट्टीवर	
घया	व	तयाचये	सांयुक्त	सूक्मदशगाकाखाली	हनरीक्षण	
करा.	

तुमही	 केलयेलया	 हनरीक्षणाांचया	 आधारये	
हदसणाऱया	सूक्मजीवाांची	हचत्ये	वहीत	काढा.

सुईचया	टोकावर	सूक्मजीव	मावतील	का?

सूक्मजीवांचे सवरू्प  (    - ) 
	 तुमही	काढलयेलया	हचत्ाांमधयये	खालील	सूक्मजीव	हदसलये	का?	तयाांचया	आकाराांहवषयी	तुमहाांला	काय	हनषकषगा	
काढता	ययेतील?

11.6 नवनवध सूक्मजीव
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	 काही	सूक्मजीव	जसये,	्पावावर	ययेणारी	बुरशी,	डबकयातील	शैवालाचये	तांतू	हये	बहु्पयेशीय	सूक्मजीव	आहयेत.	तरी	
बहुताांश	सूक्मजीव	हये	एक्पयेशीय	आहयेत	जसये,	जीवाणू	व	हवषाणू.	या	सूक्मजीवाांचया	्पयेशींची	रचना	रोडीशी	हभन्न	
असतये.	या	्पयेशीत	दृशयकद्रकी	्पयेशीत	आढळणारी	्पटला्पासून	तयार	झालयेली	अांगके		आढळत	नाहीत,	तर	यात	फक्त	
प्रद्रवय्पटल,	्पयेशीद्रवय	व	कद्रकद्रवय	एवढयेच	घटक	आढळतात.	महणूनच	याांना	आनदकरिकी (  ) 
्पयेशी	महणतात.

सूक्मजीवांची वा  (   - )

	 प्रतययेक	सूक्मजीवाला	वाढ	व	प्रजनन	होणयासाठी	
हवहशष्	्पररससरतीची	आवशयकता	असतये.	बऱयाचशा	
सूक्मजीवाांना	वाढीसाठी	ऑसकसजन	आवशयक	असतो.	
मात्	काही	सूक्मजीव	ऑसकसजनहशवाय	वाढू	शकतात.	
समुद्रतळ,	ध्ुवीय	प्रदयेशातील	बफ,	गरम	्पाणयाचये	झरये	
अशा	 प्रहतकूल	 ्पररससरतीतसुद्धा	 काही	 सूक्मजीव	
हटकून	 राहतात.	 अशा	 वयेळी	 तये	 सवतःभोवती	 कठीण	
कवच	तयार	करून	आ्पली	जीवनप्रहरिया	राांबवतात	व		
्पररससरती	अनुकूल	झाली	की,	कवचातून	्पुनहा	बाहयेर	
ययेऊन	आ्पली	जीवनप्रहरिया	सुरू	करतात.	

सूक्मजीवांची वा  कोठे होते?
मा यम ः	माती,	्पाणी,	कुजणारये	्पदारगा	इतयादी.	
ता्पमान ः	25 	तये	37 	सयेसलसअस	दरमयान	
्पोषण ः	हवहशष्	्पोषकद्रवयये	उदाहरणारगा,		
											शैवाल-हररतद्रवय,	ऑसकसजन.
वातावरण ः	ओलसर,	दमट	तसयेच	उबदार.

करून ्पहा.

उ्पयुक्त सूक्मजीव (  - ) 

 आकार व जीवनप्रनकयेनुसार सूक्मजीवांचे 
शवाल, कवके, अानदजीव, जीवाणू, नवषाणू 
यांम ये वगमीकरण केले जाते.  

	 कुुंडी	'B'	मधयये	फुटकया	काचा,	धातूचया	तुटकया	वसतू,	प्लॅससटकचया	ह्पशवया	मातीत	हमसळा.	बागयेत	एका	
जागी	या	कुुंड्ा	ठयेवून	द्ा.	3-4	आठवड्ाांनी	दायेनही	कुुंड्ाांचये	हनरीक्षण	करा.

राष्ट्ीय ्पेशी नव ान संसथा ्पुणे,
(     ) 
ही संसथा ्पेशी नव ान, जव तंत् ान 
या संदभा्धत संशोधनाचे काय्ध करते. 

संकेतसथळ 
. . .  

11.7 अानदकरिकी ्पेशी

रायबोझोम

ाझनमड

कशानभका

्पेशी्पटल
सं्पुनटकाप्ररि य्पटल

करिकाभ

्पेशीरि य

दोन	कुुंड्ा	मातीनये	अधयागा	भरून	तयाांना	A	व	B	अशी	नावये	द्ा.
कुुंडी	'A'	मधयये	्पाला्पाचोळा,	शयेण,	फळाांचया	साली,	भाजयाांची	दयेठये,	कागदाचये	तुकडये	
असा	कचरा	मातीत	हमसळा.
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कुुंडी	 	मधला	कचरा	तसाच	राहहला	का	?
कुुंडी	A	मधला	कचरा	कुठये	गयेला?	का?सांगा ्पाहू !

	 शयेण,	माती	याांमधील	सूक्मजीव	अन्न	हमळवणयासाठी	कचऱयाचये	हवघटन	करतात.	काही	हदवसाांत	कचऱयाचये	
रू्पाांतर	 उतकृष्	 खतात	 होतये	 व	 ्पररसराची	 सवच्छताही	 राखली	 जातये.	 कचऱयाप्रमाणयेच	 साांड्पाणयाचयेही	 योगय	
वयवसरा्पन	करताना	काबगानी	्पदारगा	खू्प	लवकर	कुजणयासाठी	तयात	सूक्मजीव	सोडतात.

जरा डोके चालवा. ओला	कचरा	व	सुका	कचरा	वयेगवयेगळा	का	जमा	करावा?

सांगा ्पाहू !
मयेरी/वाटाणा/घयेवडा	याांचया	रो्पटाांचया	मुळाांचये	हनरीक्षण	करा.	मुळाांवर	गाठी	कशासाठी	
असावयात?

	 कडधानयाांचया	रो्पटाांचया	मुळाांवरील	गाठीत,	तसयेच	मातीत	असणारये	काही	सूक्मजीव	हवयेतील	नायट्ोजनचये	
तयाचया	सांयुगाांत	रू्पाांतर	करतात.	याची	माहहती	आ्पण	अगोदरचया	्पाठात	घयेतली	आहये.	या	सांयुगाांमुळये	जहमनीची	
सु्पीकता	वाढतये	तयामुळये	कडधानयाांतील	प्रहरनाांचये	प्रमाण	वाढणयास	मदत	होतये.	
प्रक््प ः तुमचया	 गाव/शहराबाहयेर	 असणाऱया	 कचरा	 डये्पोला	 भयेट	 द्ा.	 मोठमोठ्ा	 ख ाांमधयये	 कचरा	
गाडणयामागचये	तत्व	शोधा.

आई	दुधा्पासून	दही	बनवताना	काय	करतये?थोडे आठवा.

	 कोमट	दुधात	दही/ताकाचये	काही	रेंब	हमसळून	8-10	तास	उबदार	हठकाणी	ठयेवलयास	दह्ातील	सूक्मजीवाांची	
भराभर	 वाढ	 होतये	आहण	 दुधाचये	रू्पाांतर	 दह्ात	 होतये.	 ताक,	लोणी,	चीज	व	 इतर	 दुगधजनय	 ्पदाराांची	 हनहमगाती	
करणयास	अशा	प्रकारये	सूक्मजीव	उ्पयुक्त	आहयेत.	

जरा डोके चालवा.नकणवन ( )
	 सूक्मजीवाांचया	 हरिययेमुळये	 काही	 काबगानी	 ्पदाराांचये	 दुसऱया	
काबगानी	्पदाराांत	रू्पाांतर	होणयाचया	 रासायहनक	 हरिययेला	 हकणवन	
हकुंवा	आांबणये	 हकुंवा	 कुजणये	 असये	 महणतात.	 या	 हरिययेत	 उषणता	
हनमागाण	होऊन,	काबगान	डायऑकसाइड	व	इतर	वायू	तयार	होतात.	हये	
वायू	्पदाराांचये	आकारमान	वाढवतात.	(उदाहरणारगा,	्पाव,	इडली	
याांची	 ह्पठये	 फुगणये.)	 हये	 वायू	 बाहयेर	 ्पडताना	 ्पदारगा	 फसफसतात.	
दुधाचये	 दही	 बनवणये,	 फळये	 व	 धानय	 याां्पासून	 अलकोहोल	 तयार	
करणये,	ह्पठा्पासून	्पाव	बनवणये	तसयेच	ॲसयेहटक	आमल,	सायहट्क	
आमल,	 ललॅसकटक	 आमल,	 जीवनसत्वये	 व	 प्रहतजैहवके	 याांचया	
हनहमगातीमधयये	हकणवन	प्रहरिययेचा	उ्पयोग	केला	जातो.	

हकणवन	प्रहरिया	कोणी	शोधली?्पुसतक माझा नमत्

1.	रवा-इडली,	भटुरये,	नान	याांमधयये	दही	
				का	घालतात?
2.	दही,	इडली,	डोसा	हये	्पदारगा	्पचणयास	
				हलके	कसये	बनतात?
	 धानयाांची	 ह्पठये,	फळाांचये	 रस	याांमधयये	
सूक्मजीवाांना	वाढू	हदलयास	सवतःची	वाढ	
व	 ्पुनरुत्पादन	 करताना	 हये	 सूक्मजीव	
्पदाराांचये	 अ्पघटन	 करतात	 व	 नवीन	
रसायनाांची	 हनहमगाती	 होतये.	 हा	 गुणधमगा	
लक्षात	घयेता	आ्पलया	रोजचया	वा्परातील	
अनयेक	 ्पदारगा	 सूक्मजीवाांचया	 मदतीनये	
बनवलये	जातात.	
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	 तुमही	आजारी	 ्पडलात	 तर	 डॉकटर	 काही	 वयेळा	 ्पयेहनहसलीनसारखया	
षधाची	कॅपसूल	हकुंवा	इांजयेकशन	दयेतात.	अशी	हवहशष्	प्रकारची	 षधये	

शरीरातील	रोगजांतूांचा	नाश	करतात	व	तयाांची	वाढ	रोखतात.	ह्ा	 षधाांना	
प्रनतजनवके	( )	महणतात.	हवहशष्	जातींचया	सूक्मजीवाां्पासून	
प्रहतजैहवके	बनवली	जातात.	
	 ्पूवणी	असाधय	असणारये	क्षय,	टायफॉइड,	कॉलरा	असये	अनयेक	रोग	आता	
प्रहतजैहवकाांमुळये	आटोकयात	आलये	आहयेत.	
	 ्पाळीव	प्राणयाांचया	अन्नात	प्रहतजैहवके	 हमसळून	तयाांनाही	 रोगाां्पासून	
सांरक्षण	दयेता	ययेतये.	वनस्पतींना	होणाऱया	रोगाांवरही	प्रहतजैहवकाांमुळये	हनयांत्ण	
ठयेवता	ययेतये.	

	 प्रहतजैहवके	 ही	 रोगाांवर	 मात	 करणयासाठी	 असली,	 तरी	 ती	
डॉकटराांचया	 सललयाहशवाय	 घयेणये	 अ्पायकारक	 असतये,	 तयामुळये	
डॉकटराांचया	सललयानुसारच	तयाांचये	डोस	्पूणगा	करावये.	तसयेच	अांगदुखी,	
डोकेदुखी,	सदणी	अशा	आजाराांवर	्परस्पर	 षधये	घयेऊ	नययेत.	

	 लहान	बाळाांना	ठरावीक	हदवसाांनी	
लस	का	दयेतात?	काय	असतये	ही	लस?

मानहती नमळवा. 

	 रोगप्रहतकार	क्षमता	वाढवणारी	लस	प्रयोगशाळयेत	सूक्मजीवाांचया	मदतीनये	तयार	करतात.	अशा	रोगाची	लस	
अगोदरच	टोचलयेली	असयेल,	तर	आ्पलया	शरीराची	रोगप्रहतकार	क्षमता	वाढतये	व	तयामुळये	तो	रोग	होणयाची	शकयता	
खू्पच	कमी	होतये.	
	 कातडी	कमावणये,	 घाय्पाता्पासून	धागये	 हमळवणये	ह्ा	प्रहरियाांमधययेही	सूक्मजीवाांचा	 उ्पयोग	करून	घयेतला	
जातो.	काही	सूक्मजीव	तयेलावर	वाढतात.	तयाांचया	मदतीनये	समुद्रात	तयेलगळतीमुळये	आलयेला	तयेलाचा	तवांग	काढून	
्पाणी	सवच्छ	केलये	जातये.	
	 शयेतातील	्पाला्पाचोळा	व	कचरा,	मानवी	मलमूत्,	घरातील	ओला	कचरा	एकत्	करून	बायोगलॅस	सांयांत्ाांचया	
माधयमातून	जैववायू	व	खतहनहमगाती	केली	जातये.
उ्परिवी सूक्मजीव (  - )

	 बांद	डबयात	चुकून	राहहलयेली	हमठाई	हकुंवा	्पाव	याांचये	तीन-चार	हदवसाांनी	काय	होतये?	थोडे आठवा.

	 बरयेच	 हदवस	 बांद	 ठयेवलयेला	 मुराांबा,	 लोणची	 याांचया	
बरणया	 उघडलयावर	 कधी	 कधी	 तयाांचयावर	 ्पाांढरा,	
चकतीसारखा	 ्पा्पुद्रा	 आलयेला	 हदसतो	 हकुंवा	 काळये	 कण	
जमलयेलये	 हदसतात.उनहाळ्ाचया	 हदवसाांत	 दूध,	 माांस	 हये	
्पदारगा	 नासतात.	 हशळ्ा,	ओलसर	 अन्नावर	 बुरशी	 ययेतये.	
बुरशी	आलयेलया	अन्नाचये	आ्पण	काय	करतो?	का?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

अन्ननवषबाधा (  )
	 सवतःचये	 ्पोषण	 करताना	 काही	 सूक्मजीव		
हवषारी	 ्पदारगा	 (एनटयेरोटॉसकझनस)	 अन्नात	
हमसळतात.	 ह्ा	 ्पदाराांनी	 अन्न	 दूहषत	 होतये.	
दूहषत	 अन्नाचये	 सयेवन	 केलयास	 आ्पलयाला	
उलटा	व	जुलाब	होतात.	

शरीरातील	रोगजांतूांचा	
प्र
प्र

प्र

सांर
ठयेवता	ययेतये.	
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जरा डोके चालवा.

1.	 अन्न्पदारगा	 दूहषत	 झाला	 आहये,	 हये	 तुमही	 कसये	
ओळखाल?

2.		हवकतचये	अन्न	घयेताना	काय	्पाहाल?	का?
3.		लग्समारांभ	तसयेच	मोठये	भोजनाचये	कायगारिम	याांमधयये	

अन्नहवषबाधयेचया	घटना	का	घडतात?

1.	नयेहमी	ताजये	व	झाकलयेलये	अन्न	खावये.	
2.	उकळलयेलये	्पाणी	पयावये.
3.	खोकताना,	हशांकताना	तोंडावर	रुमाल	ठयेवावा.
4.	घराभोवती	कचरा	हकुंवा	्पाणी	साठू	दयेऊ	नयये.	

रोगकारक सूक्मजीव
	 जलाशयाांजवळील	असवच्छता	 व	 साांड्पाणयाशी	
सां्पक	ययेऊन	दूहषत	झालयेलया	्पाणयात	तसयेच	 हशळ्ा,	
उघड्ावरील	 (माशया	 बसलयेलया)	 अन्नात	 सूक्मजीव	
असतात.	 असये	 दूहषत	 अन्न	 सयेवन	 केलयास	आमाांश,	
टायफॉइड,	कॉलरा,	कावीळ,	गलॅसट्ो	असये	अन्ननहलकेचये	
रोग	 होतात.	 शवसनमागागाचये	 रोग	 झालयेलया	 वयक्तीचया	
खोकणयातून	व	हशांकणयातून	तया	रोगाचये	सूक्मजीव	हवयेत	
हमसळतात.	शवासावाटये	हनरोगी	वयक्तीचया	शवसनमागागात	
जाऊन	सदणी,	खोकला,	घटस्पगा,	नयूमोहनया,	क्षय	असये	
रोग	होऊ	शकतात.
	 कचऱयाचये	 ढीग,	 गटारये,	 साठलयेलये	 ्पाणी	 या	
हठकाणी	डासाांची	्पैदास	वाढतये.	डासाांचया	माद्ाांचया	
दांशाांतून	हहवता्प	(मलयेररया),	डेंगयू,	हततीरोग,	्पीतजवर	
(  ),	हचकुनगुहनया,	हझका	ता्प	(  

)	 इतयादी	 रोगाांना	 कारणीभूत	 सूक्मजीव	 मानवी	
शरीरात	प्रवयेश	करू	शकतात.

मानहती नमळवा. 

	 मानवाप्रमाणयेच	 प्राणी,	 वनस्पती	 याांना	
सूक्मजीवाांमुळये	कोणकोणतये	रोग	होतात?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

सवच्छ भारत अतभयान 
	 सुमारये	 80%	 आजार	 हये	 असवच्छतयेमुळये	
होतात.	 ्पररसर	 सवच्छ	ठयेवणये,	कोठयेही	कचरा	 न	
टाकणये,	उघड्ावर	शौचास	न	बसणये	हये	सांसगगाजनय	
आजार	रोखणयाचये	सो्पये	मागगा	आहयेत.
	 आ्पलया	 वैयसक्तक	 सवच्छतयेबरोबरच	
सावगाजहनक	 सवच्छतयेबाबतीतही	 जागरूक	
राहणयासाठी	 दयेशभरात	 ‘सवच्छ	भारत	अहभयान’	
हये	 राष््ीय	 चळवळीचया	 सवरू्पात	 कायागासनवत	
आहये.	 आ्पणही	 आ्पलया	 शाळयेत,	 ्पररसरात	
सवच्छतयेहवषयी	एक	उ्परिम	राबवून	तयात	सहभागी	
होऊया.

हे आवजू्धन ्पहा.
1.		घरावरील	्पाणयाची	टाकी	व	तयातील	

्पाणी	सवच्छ	आहये	का?
2.		शाळयेतील	 ्पाणयाची	 टाकी,	

सवच्छतागृह	सवच्छ	आहये	का?
3.	 घराजवळील	 उघड्ावरील	 कुुंड्ा,	

टायर,	 प्लॅससटकचये	 डबये	 इतयादींमधयये	
्पाणी	साचलये	आहये	का?

4.		्पाणयाची	भाांडी,	्पाणयाची	टाकी	हकती	
हदवसाांतून	सवच्छ	केली	जातये?

माहीत आहे का तुमहांला?

	 आ्पलयाला	ता्प	ययेताये	महणजये	नक्की	काय	होतये?
	 हनरोगी	मानवी	शरीराचये	ता्पमान	सुमारये	37 	सयेसलसअस	
इतके	असतये.	शरीरात	सूक्मजीवाांचा	प्रवयेश	झालयास	अा्पलया	
रक्तातील	प्रहतकारयांत्णा	कामाला	लागतये	व	तयामुळये	शरीराचये	
ता्पमान	वाढलयामुळये	सूक्मजीव	नष्	होतात.जखम	भरताना	
ती	गरम	लागणयाचये	कारणही	हयेच	आहये.
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1. खालील प्र नांची उततरे नलहा.
अ.		्पयेशी	महणजये	काय?
आ.		्पयेशींमधील	हवहवध	अांगके	कोणती	आहयेत?
इ.		 सूक्मजीव	महणजये	काय?
ई.		 सूक्मजीवाांचये	हवहवध	प्रकार	कोणतये?

2. रकामया जागी यो य श द नलहा.
अ.	.............	हये	अांगक	फक्त	वनस्पती	्पयेशीतच

असतये.
आ.	सूक्मजीवाांमुळये	 कचऱयाचये	 .............	 मधयये

रू्पाांतर	होतये.
इ.		 ्पयेशीमधयये	 .............	 मुळये	 प्रकाश	 सांशलयेषण

होतये.
ई.	 .............	 अभयासासाठी	 इलयेकट्ॉन

सूक्मदशगाकाचा	वा्पर	करावा	लागतो.
3. आमचयातील फरक काय आहे?

अ.		वनस्पती	्पयेशी	व	प्राणी	्पयेशी
आ.		आहदकद्रकी	्पयेशी	व	दृशयकद्रकी	्पयेशी

4. वनस्पती ्पेशी व प्राणी ्पेशी यांचया आकृतया का ून
तयांचे वण्धन तुमचया श दांत नलहा.

5. सूक्मजीवांची उ्पयुक्तता व हाननकारकता स्पष्
करा.

मानवी	शरीराचये	ता्पमान	सुमारये	37 	सयेसलसअस	व	सूक्मजीवाांची	जासतीत	जासत	
वाढ	होणयाचये	ता्पमान	(15 	सयेसलसअस	तये	35 	सयेसलसअस)	याांचा	सांबांध	कसा	
जोडाल?

सवा याय

6. कारणे नलहा.
अ.		महा्पूर,	अहतवृष्ी	या	काळाांत	रोगप्रसार	होतो.
आ.	हशळये	 अन्न	 खाललयानये	 हवषबाधा	 होणयाची

शकयता	असतये.
इ.		 जमीन	मशागतीमधयये	माती	खाली-वर	करतात.
ई.		 बुरशी	ओलसर	जागी	चटकन	वाढतये.
उ.		 घराघराांमधयये	शीतक्पाटाांचा	वा्पर	करतात.
ऊ.		्पाव	तयार	करताना	फुगतो.
ए.		 दुभतया	जनावराांना	आांबोण	दयेणया्पूवणी	ती	हभजवून

ठयेवतात.

7. साधा व संयुक्त सूक्मदश्धक तमुही कशासाठी
वा्पराल? कसा ते सनवसतर नलहा.

उ्पकम ः 
्पररसरातील	 बयेकरी	 वयवसायाला	 भयेट	 दयेऊन	 तयेरील	
्पदारगा	 तयार	 करणयाचया	 प्रहरिययेची	 माहहती	 घया	 व	
एक	्पदारगा	तयार	करा.

जरा डोके चालवा.

1. ्पावसाळ्ात	क्पडये	दमट	राहहलये	तर	काय	होतये?
2. गोण्पाटाचया,	तागाचया	ह्पशवयाांवरील	काळये-्पाांढरये	डाग	कसलये	असतात?
3. चामड्ाची	्पाहकटये,	्पसगा,	्पट्	टये,	्पादत्ाणये	याांना	्पॉहलश	लावून	मगच	का	ठयेवून	दयेतात?
4. जुनये	रबर,	कागद,	नोटा	याांचयावर	्पावडरीसारखा	कोणता	्पदारगा	तयार	झालयेला	हदसतो?

सांगा ्पाहू !

	 वर	उ येख	केलयेलये	सवगा	्पदारगा	महणजये	सुती	क्पडये,	गोण्पाट,	ताग,	कागद,	रबर	हये	वनस्पहतजनय,	तर	चामडये	हा	
प्राहणजनय	 ्पदारगा	आहये.	 दमट	 हवामानामुळये	 या	 ्पदाराांवर	 बुरशी	 व	 इतर	सूक्मजीवाांची	 वाढ	 होऊन	तये	खराब	व	
कमकुवत	होतात.

t t t
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1.	इांहद्रयसांसरा	महणजये	काय?	
2.	शरीरातील	हाडये	एकमयेकाांना	कशी	जोडलयेली	असतात?	

करून ्पहा. तुमचया	 हाताचया	 ्पांजाची	 मूठ	 घट्	ट	आवळून	 हात	को्परात	 दुमडा.	
दुसऱया	हाताचया	बोटाांनी	दांड	चाच्पून	्पहा.	काय	लक्षात	आलये?

दांडाचा	भाग	तुमहाांला	टणक	जाणवला	का?	हा	माांसल	भाग	महणजये	
सनायू	होय.	शरीराचया	हवहवध	हालचाली	करताना	सनायू	आकुुंचन	व	हशहरल	
्पावतात.	शरीराला	हवहशष्	प्रकारची		ठयेवण	सनायूांमुळये	प्राप्त	होतये.

सनायू	 ( )	 महणजये	 गरजयेनुसार	आकुुंचन-हशहरलीकरण	 होऊ	
शकणाऱया	असांखय	तांतूांचा	गट.

सनायुसंसथा (  )

सनायू	आहण	हाडये	याांत	कोणता	्परस्पर	सांबांध	अाहये?

सनायू	हाडाांना	सनायुबांधाांनी	( )  
घट्	ट	 जोडलयेला	 असतो.	 सनायू	 आकुुंचन	
्पावला,	 की	 साांधया्पाशी	 हालचाल	 होऊन	
हाडये	 एकमयेकाांचया	 जवळ	 ययेतात	 हकुंवा	 लाांब	
जातात.

्पा्पणी	लवणयाचया	लहान	हरियये्पासून	तये	
कुऱहाडीनये	 लाकडये	 फोडणयाचया	 ताकदीचया	
हालचालीं्पयांत	 शरीराचया	 सवगा	 हरिया	
सनायूांमुळयेच	घडतात.	बोलणये,	हसणये,	चालणये,	
उडी	मारणये,	एखादी	वसतू	फेकणये	अशा	हवहवध	
हालचालींसाठी	आ्पण	सनायूांचा	वा्पर	करत	
असतो.

सनायू	हये	शरीराचया	सवगा	भागाांत	असतात.	माणसाचया	शरीराचया	वाढीबरोबरच	सनायूांचीही	वाढ	होत	असतये.

	आ्पलया	शरीरातील	फक्त	सनायूां्पासूनच	तयार	झालयेलये	अवयव	कोणतये	
आहयेत?	

12.1 सनायूंचे आकुंचन

सांगा ्पाहू !

थोडे आठवा.

जरा डोके चालवा.

हालचालहालचाल नाही

सनायूंचे 
नशनथलीकरण

सनायूंचे आकुंचन

12. मानवी सनायू व ्पचनसंसथा
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मानवी	शरीरात	600	्पयेक्षा	अहधक	सनायू	असतात.	प्रौढ,	हनरोगी	वयक्तीचया	शरीराचया	सुमारये	40%	वजन	
सनायूांचये	असतये.	मानवी	चयेहऱयामधयये	जवळ्पास	30	सनायू	असून	आनांद,	 दुःख,	भीती	असये	अनयेक	भाव	 तया	
सनायूांचया	हालचालींमुळये	 हदसतात.	आ्पलये	डोके,	तोंड,	नाक	याांचयाभोवती	्छोटा	सनायांूची	वतुगाळये	असतात.		
या	्छोटा	सनायूांमुळयेच	आ्पलया	चयेहऱयावर	हवहवध	भाव	हदसतात.	

सांगा ्पाहू ! आ्पलया	शरीरातील	हवहवध	अवयवाांमधयये	एकाच	प्रकारचये	सनायू	असतात	का?

	1. लच्छक सनायू (  ) ः	हाताांनी	काम	करणये,	चालणये,	अन्न्पदारगा	खाणये	अशी	कामये	अा्पलया	
इच्छयेवर	अवलांबून	असतात.	अशा	कामाांसाठी	वा्परात	ययेणाऱया	सनायूांना	 लच्छक सनायू महणतात.	उदाहरणारगा,	हात	
आहण	्पाय	या	अवयवाांत	 सच्छक	सनायू	असतात.	
2. अनलच्छक सनायू (  )  शवसन,	्पचन,		रक्ताहभसरण	करणाऱया अा्पलया	शरीरातील	काही	
इांहद्रयाांची	कामये	जीवनावशयक	असतात	्पण	ती	आ्पलया	इच्छयेवर	अवलांबून	नसतात.	अशा	इांहद्रयात	असणाऱया	
सनायूांना	अनलच्छक सनायू महणतात.	जठर,	आतडये,	 दय	अशा	अवयवाांची	कामये	ठरावीक	्पद्	धतीनये	अनैसच्छक	
सनायूांचया	मदतीनये	होत	असतात.
	 शरीरातील	कोणकोणतया	अवयवाांमधयये	 सच्छक	व	अनैसच्छक	सनायू	आहयेत?	तयाांचा	शोध	घयेऊन	यादी	तयार	
करा.

सनायूंचे प्रकार (   ) 

1. असथी सनायू (  ) 
या	सनायूांची	दोनही	टोके	दोन	वयेगवयेगळ्ा	हाडाांना	जोडलयेली	असतात.
उदा.,	 हाताांचये,	 ्पायाांचये	 सनायू.	 याांची	 हालचाल	 सच्छक	 असतये.		
हये	सनायू	हाडाांचा	साांगाडा	एकत्	ठयेवणयाचये	आहण	शरीराला	आकार	
दयेणयाचये	कायगा	करतात.	
2. दयाचे सनायू (  ) 
हये	 सनायू	 दयाचये	 आकुुंचन	 व	 हशहरलीकरण	 घडवून	 आणतात.	
तयाांची	 ही	 हालचाल	 अनैसच्छक	असतये.	 दयाचया	 सनायूांमुळये	 दर	
हमहनटाला	 दयाचये	 अहवरत्पणये	 जवळ्पास	 	 वयेळा	आकुुंचन	 व	
हशहरलीकरण	होत	असतये.	
3. मृद सनायू (  ) 
शरीरातील	इतर	आांतरेंहद्रयाांमधयये	हये	सनायू	आढळतात.	उदाहरणारगा,	
जठर,	 आतडये,	 रक्तवाहहनया,	 गभागाशय	 इतयादींचये	 सनायू.	 याांची	
हालचाल	अनैसच्छक	असतये.	हालचाल	सावकाश	आहण	आ्पोआ्प	
होणारी	असतये.	या	हवशयेष	सनायूांकडून	शरीराची	अनयेक	जीवनावशयक	
कायजे	आ्पलया	नकळत	होत	असतात.		

माहीत आहे का तुमहांला?

12.2  मानवी  शरीरातील सनायू
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सनायूांचये	कायगा	कसये	चालतये?सांगा ्पाहू !

1.	मूठ	न	आवळता	हात	180	अांशाांत	(सरळ)	ठयेवा.
2.	 0	अांशाांमधयये	को्परातून	दुमडा.	
3.	हाताची	बोटये	खाांद्ाला	टयेकवा.		

करून ्पहा.

12.3 नवनवध नठकाणचे सनायू

काय हो ल?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

शरीरातील	सनायू	बळकट	व	कायगाप्रवण	असणये	
आवशयक	 आहये.	 सनायूांचया	 वाढीसाठी	 व	 तयाांची	
झीज	 भरून	 ययेणयासाठी	 	आ्पलया	आहारात	 ्पुरयेसये	
प्रहरनयुक्त	 व	 ह्पष्मय	 ्पदारगा	 असावयेत.	 हनयहमत	
वयायाम	 करावा.	 तयामुळये	 सनायू	 बळकट	 होतात.	
बसताना	 ्पाठ	ताठ	ठयेवावी.	 ्पोक	काढून	बसू	 नयये.	
्पोक	 काढून	 बसलयास	 ्पाठीतील	 काही	 मणकयाांत	
हळूहळू	 बदल	 होतात.	 ्पाठीचये	 आहण	 खाांद्ाांचये	
सनायू	 दुखू	 लागतात,	 तसयेच	 ्पाठीचया	 कणयाचये	
आजार	सांभवतात.

वयायाम	 करीत	असताांना	 दयाचया	 सनायांूांची	
हलचाल	जलद	होतये.	तयामुळये	शवासोच्छवास	जलद	
झालयानये	 शरीराला	 ऑसकसजन	 व	 रक्तातील	
्पोषकतत्वाांचा	भर्पूर	्पुरवठा	होतो.	

जरा डोके चालवा.

1.		 दयाचया	सनायूांनी	हालचाल	केली	नाही.
2.	 जठरात	 अन्न	 गयेलये	आहये	आहण	 जठराचया	 सनायूांनी	

हालचाल	केली	नाही.	

माहीत आहे का तुमहांला?

सनायूांचया	 अभयासशासत्ाला	  
असये	 महणतात.	 सनायूांचा	 मूलभूत	 गुणधमगा	
आकुुंचन	 ्पावणये	 हा	आहये.	 शरीरातील	 सवाांत	
मोठा	सनायू	माांडीमधयये	असतो,	तर	सवाांत	लहान	
सनायू	कानातील	सटये्प्	स	या	हाडाला	जोडलयेला	
असतो.		

अवकुंचनी 
सनायू

उदरीय सनायू

अवकुंचनी सनायू

द नवनशरसक सनायू
नत्भुजाभ

चतुःनशरसक 
सनायू

्छातीचे सनायू

	 वरील	तीनही	कृती	करताना	हाताचया	कोणतया	भागातील	सनायूांचये	आकुुंचन	व	हशहरलीकरण	झालये?	
	 आ्पलया	शरीरातील	सनायू	हये	नयेहमी	गटानये	काम	करतात.	जयेवहा	काही	सनायूांचये	आकुुंचन	होतये,	तयेवहा	तयाच	
गटातील	दुसरये	सनायू	हशहरल	होतात.	अशा	रीतीनये	हवहवध	शरीरहरिया	योगय	्पद्	धतीनये	चालू	ठयेवणयाचये	काम	सनायू	
करत	असतात.
	 आ्पलया	दांडामधयये	असलयेलया	हाडाांचया	वरचया	बाजूला	असलयेलया	सनायूला	द नवनशरसक सनायू ( )	व	
खालचया	बाजूला	असलयेलया	सनायूला	नत्नशरसक सनायू ( )	असये	महणतात.
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थोडे आठवा. 1.	आ्पण	खा येलया	अन्नाचये	शरीरात	काय	होतये?
2.	आ्पण	खा येलये	अन्न	जसयेचया	तसये	रक्तात	हमसळतये	का?

खालयेलया	अन्नाचये	रू्पाांतर	 हवद्रावय	घटकाांत	 होणये	आहण	तये	
रक्तात	हमसळणये	या	हरिययेला	अन्न्पचन असये	महणतात.	

्पचनसांसरयेमधयये	 अन्ननहलका	 व	 ्पाचकग्रांरी	 याांचा	 समावयेश	
होतो.	अन्ननहलकेची	एकूण	लाांबी	सुमारये	नऊ	मीटर	असतये.	तयात	
प्रामुखयानये	 मुख/तोंड,	 ग्रसनी,	 ग्राहसका,	 जठर/अमाशय,	लहान	
आतडये,	 मोठये	 आतडये,	 मलाशय	 आहण	 गुदद्	वार	 याांचा	 समावयेश	
होतो.	 लाळग्रांरी,	 यकृत,	 सवादुह्पांड	 या	 काही	 ्पाचकग्रांरी	
अन्ननहलकेशी	ठरावीक	हठकाणी	जोडलयेलया	असतात.

्पचनसांसरयेतील	 वयेगवयेगळी	 इांहद्रयये	 अन्न्पचनाचये	 काम	
्पद्धतशीर्पणये	करत	असतात.	अन्न्पचनाचया	 हरियाांचये	 वयेगवयेगळये	
टप्पये	आहयेत.	प्रतययेक	टपपयावर	काम	करणारये	्पचनेंहद्रय	वयेगळये	आहये	
आहण	हवहशष्	टपपयावरील	ती	ती	इांहद्रयये	तयाांचये	काम	सुरळीत्पणये	
्पार	्पाडतात.	आता	आ्पण	्पचनसांसरयेतील	इांहद्रयाांची	रचना	व	कायजे	
्पाहूया.

दात ( )
अन्न्पचनाची	सुरुवात	मुखातील	दाताांचया	कायागा्पासून	होतये.	

दाताांचये	मुखयतवये	्पटाशीचये,	सुळये,	दाढा,	उ्पदाढा	असये	प्रकार	असून	
प्रतययेकाचये	कायगा	वैहशषट्पूणगा	असये	आहये.	प्रतययेक	दातावर	एनरॅमल	या	
कठीण	 ्पदारागाचये	 आवरण	 असतये.	 एनलॅमल	 हये	 कॅसलशअमचया	
क्षाराां्पासून	बनलयेलये	असतये.	

लाळयेमधयये	 टायलीन	 (अमायलयेज)	 नावाचये	 हवकर	 असतये.	
यामुळये	 सटाचगाचये	 (ह्पष्मय	 ्पदारगा)	 रू्पाांतर	 मालटोज	 या	 शकरयेत		
होतये. 

नवीन शब्द तशका.
नवकर ( )  

सजीवाांचया	 शरीरात	 वणारये	 व	
हवहशष्	 रासायहनक	 प्रहरिया	 घडवून	
आणणारये	 ्पदारगा.	 ्पचनसांसरयेतील	 हवकर	
खाद््पदाराांत	बदल	घडवून	आणतात.	तये	
केवळ	 उतप्रयेरकाचये	 कायगा	 करतात.	
हवकराांहशवाय	चया्पचय	हरिया	शकय	होत	
नाही.	 हवकरये	 ही	 एक	 प्रकारची	 प्रहरनये	
असतात.	हवकरये	सवगासाधारण	ता्पमानाला	
सवागाहधक	हरियाशील	असतात.

12.4 दात

जरा डोके चालवा.

्पचनसंसथा (  )

इंटरनेट माझा नमत् हवहवध	इांहद्रयसांसराांची	माहहती	हमळवा. 
. . , . .

खा येलया	अन्नाचये	्पचन	होताना	सवगाच	अन्नाचये	्पोषक	्पदाराांत	
रू्पाांतर	होत	असयेल	का?

्पटाशीचे दात

सुळे

उ्पदा

दा

हाड

दंतव्क
दंनतन दाताचे

मूळ

जबडा

नहरडी
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लहान आतडे ः	 लहान	 आतडये	
सुमारये	सहा	मीटर	लाांब	असून	ययेरये	
प्रामुखयानये	 अन्नाचये	 ्पचन	 व	
शोषण	 होतये.	 लहान	आतड्ात	
अन्नामधयये	 तीन	 ्पाचकरस	
हमसळतात.	 अन्न्पचनातून	
हमळालयेलये	 ्पोषक	 ्पदारगा	 रक्तात	
शोषणयाचये	 काम	 लहान	
आतड्ामधयये	होतये.

मोठे आतडे ः मोठ्ा	 आतड्ाची	 लाांबी	
सुमारये	1.5	मीटर	असतये.	ययेरये	फक्त	्पाणयाचये	
शोषण	 होतये.	 मोठ्ा	 आतड्ाचया	
सुरुवातीचया	भागाला	 ‘ॲ्पेंहडकस’	हा	्छोटा		
भाग	 जोडलयेला	 असतो.	 लहान	 आतड्ात	
अन्नाचये	 ्पचन	झालयानांतर	 न	 ्पचलयेलये	अन्न	
आहण	्पचलयेलया	अन्नातील	उवगाररत	घन	भाग	
मोठ्ा	 आतड्ात	 ययेतो.	 ्पचनहरिययेनांतर	
उरलयेलये	 ्पदारगा	 गुदद्	वारामाफत	 शरीराबाहयेर	
टाकलये	जातात.

त ड ः	 तोंडात	 अन्नाचा	 घास	
घयेतलया्पासून	 तयाचया	 ्पचनहरिययेला	
सुरुवात	होतये.	तोंडातील	अन्न	दाताांनी	
चावलये	 जातये.	 तयाचये	 बारीक	 बारीक	
तुकडये	होतात.

लाळग्ंथी ः कानहशलाांजवळ	 आहण	
घशाजवळ	 हजभयेखाली	 असलयेलया	
वयेगवयेगळ्ा	ग्रांरींमधयये	लाळ	तयार	होतये.	
तयेरून	 ती	 नहलकेतून	 तोंडात	 ययेतये.	 अन्न	
चावणयाची	हरिया	सुरू		असतानाच	तयात	
लाळ	हमसळली	जातये.	

ग्ानसका	 ः	 ही	 नळी	 घशा्पासून	
जठरा्पयांत	 असून	 अन्न	 ्पुढये	
ढकलणयाचये	कायगा	करतये.	

सवादन्पंड ः सवादुह्पांडातून	
सवादुरस	 वतो.	 तयात	
अनयेक	हवकरये		असतात.	

ग्सनी  घसा ः अन्ननहलकेचये	
व	शवासनहलकेचये	तोंड	घशात	
महणजयेच	ग्रसनीमधयये	उघडतये.	

यकृत	 ः	 यकृत	 ही	 शरीरातील	
सवाांत	 मोठी	 ग्रांरी	 आहये.		
यकृताला	 भर्पूर	 रक्त्पुरवठा	
हायेत	 असतो.	 यकृताचये	 मुखय	
कायगा	 महणजये	 गलुकोजचा	 साठा	
करणये.	 यकृताचया	 खालचया	
बाजूस	 ह्पतताशय	 असतये.	
यामधयये	 यकृतानये	 वलयेला	
ह्पततरस	 साठवला	 जातो.	 हा	
ह्पततरस	 लहान	 आतड्ात	
्पायेहोचला,	की	तयेरील	अन्नात	
हमसळतो	व	्पचन	सुलभ	होतये.	
ससनगध्पदाराांचया	 ्पचनास	
ह्पततरसामुळये	 मदत	 होतये.		
ह्पततरसात	क्षार	असतात.	

जठर ः अन्ननहलकेचया	
मोठ्ा	 ह्पशवीसारखया	
भागाला	 जठर	 महणतात.	
जठरातील	जाठरग्रांरींमधून	
जाठररस	 वताये.	 जठरात	
आलयेलये	 हये	अन्न	घुसळलये	
जातये.	 हायड्ो ोररक	
आमल,	 ्पयेसपसन,	 मयूकस	
(शलयेषम)	 हये	 जाठररसाचये	
तीन	घटक	हमसळून	अन्न	
आमलधमणी	 होतये.	 जठरात	
मुखयतः	प्रहरनाांचये	हवघटन	
होतये.	खा येलया	अन्नात	
जठरातील	 ्पाचकरस	
हमसळून	 तयार	 झालयेलये	
्पातळ	 हमश्रण	 लहान	
आतड्ात	 हळूहळू	 ्पुढये	
ढकललये	जातये.

12.5 ्पचनसंसथा

सुरुवात	होतये.	तोंडातील	अन्न	दाताां
चये	 बारीक	 बारीक	

वयेगवयेगळ्ावयेगवयेगळ्ावयेगवयेगळ्
तयेरूनतयेरूनतयेरू 	 ती	न	 ती	न नहल
चावणयाचावणयाचावण ची	याची	या हरि
लाळ	हमसळली	जातये.	हमसळली	जातये.	हम

ग्ानस
जठरा्प
ढकलण

चनसंस
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आ्पण आ्पले आरो य धो यात आणत आहोत का? 
	 वयसक्तमत्व	 हवकासामधयये	 शारीररक	 आरोगय	 अतयांत	 महत्वाचये	 आहये.	 आ्पलया	
शरीरातील	हवहवध	इांहद्रयसांसरा	सुरळीत्पणये	कायगा	करतात	तयेवहा	आ्पलये	आरोगय	चाांगलये	आहये,	
असये	आ्पण	 महणतो 	 ्परांतु	 धूम््पान,	 तांबाखू	 सयेवन,	 मद््पान	 याांसारखया	 घातक	 सवयी	
आरोगय	हबघडवतात.	
तंबाखूज य ्पदाथ्ध, मद््पान, धू ्पान यांचा ्पचनसंसथेवर होणारा ्प रणाम
	 तांबाखू	सयेवनामुळये	तोंड,	घसा,	अन्ननहलका	तसयेच	्पचनसांसरयेचये	इतर	अवयव	वयवससरत	
कायगा	करयेनासये	होतात.	तांबाखू	सयेवनामुळये	उलटी,	मळमळ,	डोकेदुखी	हये	हवकार	उद्	भवतात.	
तांबाखूचये	कण	दात,	हहरड्ा,	तोंडाचया	आतील	तवचा	याांना	हचकटून	बसतात	व	हळूहळू	इजा	
्पोहोचून	 तो	 भाग	खराब	करणयाचये	 काम	करतात.	 तयामुळये	 हहरड्ाांना	 सूज	 ययेतये,	 तोंडाची	
हालचाल	करताना	वयेदना	होतात.	घसा	तसयेच	आतड्ाचा	दाह	होतो	व	्पुढये	तयाचये	रू्पाांतर	
कॅनसरमधयये	होऊन	मृतयू	ओढवतो.	
माझी भूनमका 
�		 तांबाखू	सयेवन,	धूम््पान,	मद््पानहवरोधी	हचत्ये,	वाकयये	तयार	करून	वगगा,	शाळा,	्पररसर	

अशा	हठकाणी	लावणये.	आ्पला	्पररसर	तांबाखूमुक्त	आहये	का	नाही	यावर	लक्ष	ठयेवणये.
�		 या	सांदभागात	श्पर	तयार	करून	वगागात	तसयेच	्परर्पाठाला	ती	घयेणये.	
�		 सभोवती	अशा	बाबी	घडत	असतील	तर	आ्पलये	्पालक,	हशक्षक	याांना	साांगणये.

्पचनसंसथेतील महत्वाचया ग्ंथी, तयांचे ाव व काय्ध
अवयव ग्ंथी ्पाचकरस  ाव काय
तोंड लाळग्रांरी लाळ - टायलीन ह्पष्मय	्पदारागाचये	रू्पाांतर	मालटोजमधयये	करणये.
जठर जठर	

हभसततका
जाठररस
हायड्ो ोररक	आमल
्पयेसपसन
मयूकस	(शलयेषम)

अन्न	आमलयुक्त	करणये.
प्रहरनाांचये	हवघटन	करणये.
जठराचया	अातील	असतराचये	हायड्ो ोररक	
आमला्पासून	सांरक्षण	करणये.

लहान	
आतडये

यकृत न्पततरस अन्न	आमलारीयुक्त	करणये.
मोठ्ा	मयेदकणाांचये	लहान	कणाांत	रू्पाांतर	(्पायसीकरण)	
करणये.

सवादुह्पांड सवादरस
हट्सपसन
लाय्पयेज
अमायलयेज

प्रहरनाांचये	रू्पाांतर	अहमनो	आमलात	करणये.
मयेदाचये	रू्पाांतर	मयेदामल	व	सगलसयेरॉलमधयये	करणये.
ह्पष्मय	्पदारागाचये	रू्पाांतर	शकरयेत	करणये.

आांत्रस प्रहरनाांचये	अहमनो	आमलात	रू्पाांतर	करणये.
ह्पष्मय	्पदाराचये	गलुकोजमधयये	रू्पाांतर	करणये.
मयेदाचये	मयेदामलात	व	सगलसयेरॉलमधयये	रू्पाांतर	करणये.
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सवा याय

1. रकामया जागी कंसातील यो य श द नलहा.
अ.		्पचनाची	हरिया	.............	्पासून	सुरू	होतये.

(जठर	/	मुख)
आ.	्पा्पणयाांमधयये	 .............	 प्रकारचये	 सनायू	

असतात.	(एयेसच्छक/अनैसच्छक)
इ.			सनायूसांसरयेचये	 .............	 हये	 कायगा	 नाही.

(रक्त्पयेशी	बनवणये	/	हालचाल	करणये)
ई.		 दयाचये	 सनायू	 हये	 .............	 असतात.

(सामानय	सनायू	/	 द	सनायू)
उ.		 बारीक	झालयेलये	अन्न	्पुढये	ढकलणये	हये.............

चये	कायगा	आहये.	(जठर	/	ग्रासनहलका)
2. सांगा, माझी जोडी कोणाशी?

अ  गट  ब  गट
1. द्	सनायू		 अ.	 नयेहमीच	जोडीनये	कायगा

करतात.
2. सनायूांमुळयेच		आ.	आमही	 कधीच	 रकत	 नाही

होतात
3. ्पयेसपसन	 इ.		 सनायूांचये	अहनयांहत्त	व

		 वयेदनामय	आकुुंचन	
 4.		 ्पयेटके	ययेणये	 .		 जबड्ाचया		

चघळणयाचया	हालचाली
5. अससरसनायू	उ.		 जाठररसातील	हवकर

3. खोटे कोण बोलतोय?
अवयव नवधान
1. जीभ	 मा यातील	रुहचकहलका

फक्त	गोड	चव	ओळखतात.
2. यकृत मी	शरीरातील	सवाांत	मोठी	

	 ग्रांरी	आहये.
3. मोठये	आतडये	 माझी	लाांबी	7.5	मीटर	आहये.
4. ॲ्पेंहडकस	 ्पचनाची	हरिया	मा याहशवाय

होऊच	शकत	नाही.
5. फु फुस उतसजगानाचया	हरिययेत	माझा		

महत्वाचा	सहभाग	असतो.

4. कारणे नलहा.
अ.	जठरात	आलयेलये	अन्न	आमलधमणी	होतये.
आ.	 दयाचया	सनायूांना	अनैसच्छक	सनायू	महणतात.
इ.		 मादक	्पदाराांचये	सयेवन	करू	नयये.
ई.		 तुमचया	शरीरातील	सनायू	मजबूत	व	कायगाप्रवण

हवयेत.	
5. खालील प्र नांची उततरे नलहा.

अ.		सनायू	 मुखयतः	 हकती	 प्रकारचये	 असतात	 व
कोणकोणतये?

आ.		आमलह्पतत	 का	 हायेतये?	 तयाचा	 शरीरावर	 काय
्पररणाम	होतो?

इ.		 दाताांचये	प्रमुख	प्रकार	कोणतये?	तयाांचये	कायगा	काय	
आहये?	

6. ्पचनसंसथेची आकृती का ून आकृतीतील भागांना
यो य नावे द्ा व अन्न्पचनाची प्रनकया तुमचया 
श दांत नलहा.

उ्पकम ः
1. आरोगयाची	सुरक्षा	या	सांदभागात	तक्तये	तयार	करा.
2. ्पचनसांसरयेवर	 आधाररत	

	 तयार	 करून	 वगागात	 सादर
करा.

31 मे जागनतक तंबाखूसेवन नवरोधी नदवस व 7 एनप्रल जागनतक आरो य नदन
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सांगा ्पाहू ! दैनांहदन	जीवनामधयये	आ्पण	अनयेक	मानवहनहमगात	्पदारगा	्पाहतो,	तये	कशासाठी	
हनमागाण	केलये	जातात?

जरा डोके चालवा.्पयेसनसलीला	 टोक	 करणये,	 भाकरी	 भाजणये,	 अन्न	
हशजवणये	 अशा	 हकतीतरी	 बदलाांची	 उ्पयुक्तता	
आ्पलयाला	 असतये,	 महणून	 तयाांना	 उ्पयुक्त बदल	
महणतात,	तर	उ्पयुक्त	नसणाऱया	हकुंवा	मानवास	हानी	
्पोहचवणाऱया	बदलाांना	हाननकारक बदल	महणतात.

1.		वादळात	 उनमळून	 ्पडलयेलये	 झाड	 हा	 कोणतया		
प्रकारचा	बदल	आहये?

2.		दुधाचये	 दही	 होणये	 हा	 कोणतया	 प्रकारचा	 बदल	
आहये?

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

सांगा ्पाहू !

झाडावरून	फळ	खाली	्पडणये,	लोखांड	गांजणये,	्पाऊस	्पडणये,	हवजयेचा	हदवा	लावणये,	भाजी	हचरणये	याांचये	दोन	
गटाांत	वगणीकरण	करताना	तुमही	कोणतया	बाबी	हवचारात	घयाल?	

वरील	 बदलाांमधयये	 कोणतये	 बदल	 हये	आ्पोआ्प	 हकुंवा	 नैसहगगाकरीतया	 घडून	आलये	
आहयेत?

मागील	इयततयेमधयये	आ्पण	काही	्पाठाांमधयये	बदलाांची	उदाहरणये	अभयासली	आहयेत.	जसये,	फळ	ह्पकणये,	दूध	
नासणये	हये	बदल	हनसगगात च	घडून	ययेतात.	तयाांना	नसनग्धक बदल	(  ) असये	महणतात.	अशा	काही	
नैसहगगाक	बदलाांची	इतर	उदाहरणये	कोणती	आहयेत?

सभोवतालचया	्पदाराांमधयये	घडणारये	कोणकोणतये	बदल	तुमही	्पाहहलये	आहयेत?	या	्पाठामधयये	आ्पण	बदलाांहवषयी	
सहवसतर	माहहती	जाणून	घयेऊया.

खालील	हचत्ाांमधील	्पदाराांत	कोणतये	व	कसये	बदल	झालये	आहयेत?	

13.1  नवनवध बदल

1.	 आ्पलया	सभोवताली	घडणाऱया	बदलाांमागची	कारणये	कोणती	असतात?
2.		मानवहनहमगात	बदल	महणजये	काय?	तये	कोणतये?

थोडे आठवा.

13. बदल  भौनतक व रासायननक
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नवचार करा.
तुमही	यादी	केलयेलया	हनसगगाहनहमगात	व	मानवहनहमगात	बदलाांचये	उ्पयुक्त	व	हाहनकारक	बदल	असये	वगणीकरण	करता	

ययेईल	का?	आता्पयांत	आ्पण	बदलाांचये	काही	प्रकार	अभयासलये	आहयेत.	तयाां्पैकी	फुगा	फुटणये	व	फळ	ह्पकणये	या	दोन	
बदलाांचा	कालावधीचया	दृष्ीनये	हवचार	केला,	तर	आ्पलयाला	काय	साांगता	ययेईल?

फुगा	 फुटणयाचा	 कालावधी	 हा	 फळ	 ह्पकणयाचया	 कालावधी्पयेक्षा	 हकतीतरी	 कमी	आहये.	 जये	 बदल	 घडून		
ययेणयासाठी	कमी	कालावधी	लागतो	तयास	शी  होणारये	बदल	महणतात.	तर	फळ	ह्पकणयाची	हरिया	हा	सावकाश 
होणारा	बदल	आहये.

जरा डोके चालवा. तुमचया	सभोवताली	शी 	व	सावकाश	होणाऱया	बदलाांची	हवहवध	
उदाहरणये	साांगा.

थोडी गंमत !

1.		 काचयेचया	तुकड्ाां्पासून	तुमही	गायेलाकार	कडये	बनवलये.	 तयाचा	आकार	बदलून	
्पूवणीसारखाच	तुकडा	कसा	बनवाल?

2.		 मयेणबतती	हवतळवून	्पुनहा	मयेणबतती	कशी	तयार	करता	ययेईल?

सांगा ्पाहू !

मयेण	हवतळवून	्पुनहा	मयेण	हमळवणये,	हये	आ्पण	्पुनहा	्पुनहा	करून	
्पाहू	शकतो.	महणून	्पुनहा	्पुनहा	उलट	सुलट	रिमानये	होऊ	शकणाऱया	
बदलाांना	 ्प रवत्धनीय बदल महणतात,	 ्परांतु	 ह्पकलयेलया	 आांबयाचये	
्पुनहा	करीत	रू्पाांतर	होत	नाही.	लाकूड	जाळलये	की	राखये्पासून	्पुनहा	
लाकूड	हमळत	नाही.

जरा डोके चालवा.

अ्पररवतगानीय	बदल	महणजये	काय?
काही	उदाहरणये	साांगा.

1.	हदवसानांतर		कोणती	ससरती	ययेतये?	 4.	झाडावर	बसलयेला	्पक्षी	उडून	जाणये.
2.	सूय दयानांतरची	दुसरी	ससरती	कोणती?	 5.	्पूर	ययेणये.
3.	समुद्राचया	भरतीनांतर	काय	ससरती	ययेतये?	 6.	अाकाशातून	उलका	्पडणये.

सांगा ्पाहू !

वरील	 उदाहरणाांचा	 हवचार	 करता	 काही	 बदल	 हये	 ठरावीक	 कालावधीनांतर	 ्पुनहा	 ्पुनहा	 घडून	 ययेतात.		
अशा	बदलाांना	आवतमी बदल	महणतात.	याउलट	एखादा	बदल	घडलयावर	तो	्पुनहा	कधी	होईल	हये	हनसशचत	साांगता	
ययेत	नाही.	तो	झालाच	तर	तया	दोनहींमधील	कालावधी	एकसारखा	नसतो.	अशा	बदलाांना	अनावतमी बदल	महणतात.

सानहतय ः	काचयेचया	बाांगड्ाांचये	तुकडये,	मयेणबतती,	काडी्पयेटी	इतयादी.
कृती ः	काचयेचया	बाांगडीचा	एक	तुकडा		बोटाांचा	आधार	घयेऊन	मयेणबततीचया	जयोतीमधयये	धरा.	तुकड्ाचा	
मधला	भाग	गरम	होईल	व	दोनही	टोके	बाहयेर	राहतील	याची	काळजी	घया.	काचयेचया	तुकड्ाचा	मधला	भाग	
नरम	होईल	तयाचये	हनरीक्षण	करा.	नरम	होणारा	भाग	हा	दोन	बोटाांचया	टोकाांवर	असणाऱया	दाबामुळये	वाकला	
जातो.	अशा	प्रकारये	दोनही	टोके	एकमयेकाांचया	जवळ	आणा	व	जोडा.	नांतर	ती	रांड	होऊ	द्ा.

असये	हवहवध	तुकडये	एकमयेकाांमधयये	अडकवून	तोरण	बनवता	ययेतये.	अशी	हवहवध	अाकाराांची,	हवहवध	रांगाांची	
तोरणये	बनवा	व	आ्पला	वगगा,	घर	सजवा.
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1.	उनहाळा,	्पावसाळा,	हहवाळा	हा	ऋतुबदल	कोणता	बदल	आहये?
2.	घड्ाळात	सकाळी	सहा	वाजलयानांतर	सायांकाळी	सहा	वाजये्पयांत	आवतणी	
बदल	कोणतया	काटाांमधयये	हदसून	ययेतो?	हकती	वयेळा?

जरा डोके चालवा.

ननरीक्षण करा. 1.	 शयेजारील	 हचत्ामधयये	 हदसणारये	 कोणतये	 बदल	 हये		
					तात्पुरतये	आहयेत?
2.	कोणतये	बदल	हये	कायमसवरू्पी	आहयेत?
3.	कोणतया	बदलाांमधयये	मूळ	्पदारगा	बदलला?
4.	कोणतया	बदलाांमधयये	मूळ	्पदारगा	तसाच	राहहला?
5.	कोणतया	बदलाांमधयये	नवीन	गुणधमागाचा	नवीन	्पदारगा	
				तयार	झाला?

वरील	 काही	 बदलाांचया	 उदाहरणाांचा	 हवचार	
केला,	तर	काही	बदल	घडताना	मूळ	्पदाराांचये	गुणधमगा	
आहये	 तसयेच	 राहहलये.	 महणजयेच	 तयाांचये	 सांघटन	 कायम	
राहहलये.	 कोणताही	 नवीन	 ्पदारगा	 तयार	 झाला	 नाही.	
अशा	 बदलास	भौनतक बदल (  ) 
असये महणतात.

जये	बदल	घडलयानये	मूळ	्पदाराांचये	रू्पाांतर	नवीन	व	
वयेगळ्ा	 गुणधमागाचया	 ्पदाराांत	 होतये	 अशा	 बदलास	
रासायननक बदल (  ) असये	
महणतात.

1. ्पदारागाचये	अवसराांतर	होताना	कोणकोणतया	हरिया	होतात?
2.	वाटीमधयये	्पाणी	घयेऊन	तयास	उषणता	हदली	असता	काय	होतये?थोडे आठवा.

द्रवाचये	बाष्प	होणयाची	हरिया	महणजये	बाष्पीभवन.	क्पडये	वाळणये,	समुद्राचया	्पाणया्पासून	मीठ	तयार	करणये	हये	
बाष्पीभवनानये	शकय	होतये.	जलचरिामधयये	आ्पण	हवहवध	हरिया	अभयासलया	आहयेत,	तया	कोणतया?	तया	हरिया	होत	
असताना	्पाणयाचये	मूळ	गुणधमगा	बदललये	का?	मागील	इयतताांमधयये	आ्पण	हवरघळणये,	उतकलन,	हवलयन	या	हरियाांचा	
अभयास	केला	आहये.	या	सवगा	हरिया	ही	भौहतक	बदलाांची	उदाहरणये	आहयेत.

जरा डोके चालवा. लाकडा्पासून	टयेबल	बनवणये,	लाकूड	जाळणये,काचयेची	वसतू	फुटणये,	टोमलॅटो	
ह्पकणये,	लोखांड	गांजणये	याां्पैकी	रासायहनक	व	भौहतक	बदल	कोणतये	आहयेत?		

करून ्पहा. सानहतय ः	बाष्पन्पात्,	साखर,	बनगार,	हतवई	इतयादी.

13.2  नवनवध रासायननक व भौनतक बदल

कृती ः	बाष्पन्पात्ामधयये	साखर	घया.	बाष्पन्पात्	हतवईवर	ठयेवा	व	उषणता	द्ा.	साखरयेमधयये	होणाऱया	हवहवध	बदलाांचये	
हनरीक्षण	करा.	बाष्पन्पात्ाचया	तळाशी	काळ्पट	्पदारगा	हदसू	लागला,	की	उषणता	दयेणये	राांबवा.

वरील	कृतीमधून	झालयेला	बदल	हा	कोणतया	प्रकारचा	बदल	आहये?
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क्षरण ( )
लोखांडाची	वसतू	 गांजतये	 महणजये	 तयावर	 हवटकरी	 रांगाचा	

रर	 साचतो,	 तर	 ताांबयाचया	 वसतूवर	 हहरवट	 रांगाचा	 रर	 तयार	
होतो.	 या	 हरिययेस	 धातूांचये	 क्षरण	 महणतात.	 क्षरणामुळये	 वसतू	
कमकुवत	 होतात.	 हवयेतील	 ऑसकसजन,	 आद्रगाता,	 रसायनाांची	
वाफ	याांमुळये	क्षरण	होतये.

माहीत आहे का तुमहांला?

क्षरण	 रोखणयासाठी	 लोखांडी	 वसतूांवर	
जसताचा	 ्पातळ	 लये्प	 लावतात.	 तयाला	
गलॅलवहनायझयेशन	 महणतात.	 ताांबयाह्पतळयेचया	
भाांड्ाांना	 कहरलाचा	 लये्प	 दयेतात.	 याला	
आ्पण	कलहई	करणये	असये	महणतो.

तांत्ज्ानाचया	 युगात	 ्पावडर	
कोहटांगसारखी	नवीन	्पद्धती	हवकहसत	झाली	
आहये.	 ्पावडर	 कोहटांगमधयये	 हवहवध	 रांग्छटा	
असणारये	लये्प	लोखांड,	ॲलयुहमहनअम	अशा	
हवहवध	धातूांवर	 हदलये	जातात.	यामुळये	क्षरण	
होत	नाही.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.हे नेहमी ल

बदलाांचये	वगणीकरण	करताना	जसा	एका	वयेळी	
एकाच	 हनकषाचा	 हवचार	 होतो,	 तसा	 एकाच	
बदलाचा	 वयेगवयेगळ्ा	 हनकषाांवरही	 हवचार	करता	
ययेतो.	

सवा याय

1. फरक स्पष् करा.
अ.		भौहतक	बदल	व	रासायहनक	बदल
आ.		आवतणी	बदल	व	अनावतणी	बदल
इ.		 नैसहगगाक	बदल	व	मानवहनहमगात	बदल

2. खाली नदलेले बदल कोणकोणतया प्रकारांत
मोडतात? कसे?
अ.		दुधाचये	दही	होणये.
आ.		फटाका	फुटणये.
इ.		 भूकुं्प	हायेणये.
ई.		 ्पृथवीचये	सूयागाभोवती	्परर मण.
उ.		 हसप्रांग	ताणणये.

3. कारणे नलहा.
अ.	 हवाबांद	 अन्न्पदारगा	 हवकत	 घयेताना	 तयाांचया

वयेष्नावरील	मुदतीची	तारीख	त्पासून	घयावी.
आ.		लोखांडी	वसतूस	रांग	लावावा.
इ.		 लाकडी	वसतूस	्पॉहलश	करावये.
ई.		 ताांबये,	ह्पतळ	अशा	प्रकारचया	भाांड्ाांना	कलहई

करावी.
उ.		 कोरडा	रुमाल	्पाणयात	बुडवला	तर	लगयेच	ओला	

हायेतो,	 ्परांतु	 ओला	 रुमाल	 वाळणयास	 वयेळ	
लागतो.	

4. कशाचा नवचार कराल?
अ.		्पदाराांमधयये	झालयेला	भौहतक	बदल	ओळखायचा

आहये.
आ.	्पदाराांमधयये	 झालयेला	 रासायहनक	 बदल

ओळखायचा	आहये.
5.  ्प रच्छेद वाचून बदलाचे नवनवध प्रकार न दवा.

सांधयाकाळचये	 सहा	 वाजायला	 आलये	 होतये.	 सूयगा
मावळत	होता.	मांद	वारा	सुटला	होता.	झाडाची	्पानये	
हलत	 होती.	 साहहल	अांगणात	 मातीचये	 गोळये	 बनवून	
तया्पासून	वयेगवयेगळी	खयेळणी	तयार	करत	बसला	होता.	
भूक	लागली	 महणून	तो	घरात	गयेला.	आईनये	कणीक	
हभजवून	 ्पुऱया	 तळलया.	 गरमागरम	 ्पुऱया	 खाताना	
तयाचये	 लक्ष	 सखडकीबाहयेर	 गयेलये.	 ्पाऊस	 सुरू	 झाला	
होता.	 हवजा	 चमकत	 होतया.	 मांद	 प्रकाशात	 साहहल	
जयेवणाचा	आनांद	घयेत	होता.

उ्पकम  
्पावडर	कोहटांग,	सप्रये	्पेंहटांग	अशी	कामये	जयेरये	हायेतात	तया	
हठकाणास	भयेट	द्ा	व	माहहतीची	नोंद	ठयेवा.

t t t
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1.	्पदाराांचया	अवसरा	हकती	व	कोणतया?		2.	्पदाराांमधयये	अवसराांतर	कशामुळये	होतये?
3.	्पदाराांचये	गुणधमगा	कोणतये	आहयेत?	 		4.	सवगा	्पदाराांचये	गुणधमगा	सारखये	असतात	का?

खालील ्पदाथाचे गुणधमानुसार वगमीकरण करा.
	 ्पाणी,	रमागाकोल,	माती,	लोखांड,	कोळसा,	कागद,	रबर,	ताांबये,	ताग,	प्लॅससटक.

थोडे आठवा.

सांगा ्पाहू !
1.	वसतू	कशाचया	बनलयेलया	असतात?
2. माती,	हवजयेची	तार,	सवयां्पाकाची	भाांडी,	सखळये,	टयेबल-खुचणी,	सखडकीचये	तावदान,				

मीठ,	साखर	याांसारखया	दैनांहदन	वा्परातील	हवहवध	वसतू	कशा्पासून	बनलयेलया	आहयेत?	

रि य ( )
	 वसतू	जया्पासून	तयार	होतये	 तयास	सवगासाधारण्पणये	्पदारगा	असये	महणतात.	सवगासाधारण्पणये	्पदारगा	या	सांज्येला	
समानारणी	महणून	द्रवय	हा	शबदसुद्धा	वा्परतात,	मात्	शासत्ीय	्पररभाषयेत	एका	सांकल्पनयेसाठी	एकच	शबद	वा्परला	
जातो	आहण	वसतू	जया्पासून	बनलयेली	असतये,	तयाला	शासत्ीय	्पररभाषयेत	रि य ( )	असये	महणतात.	

जरा डोके चालवा.

करून ्पहा.
 1.	खडूचा	तुकडा	घयेऊन	तो	बारीक/लहान	करत	रहा.	काय	होईल?
	 2.	शाईचये	रेंब	रुमालानये	्पुसा.	रुमालाचया	का्पडावर	काय	्पररणाम	होईल?
	 3.	अततराचया	बाटलीचये	झाकण	उघडलये	तर	काय	होतये?

	 सरायू,	 द्रव	 व	 वायू	 या	 अवसराांमधयये	 असणाऱया	 हवहवध	 वसतूांमधयये	 असणारये	 द्रवय	 हयेच	 वसतूांचया		
गुणधमाांसाठी	कारणीभूत	असतये.	वसतूांचये	हवभाजन	करून	लहान	कण	बनवलये	तरी	द्रवयामुळये	तया	वसतूत	असलयेलये	
गुणधमगा	तसयेच	 राहतात	उदा.	खडूचा	्पाांढरा	 रांग,	शाईचा	 हनळा	 रांग,	अततराचा	सुवास	हये	गुणधमगा	 तया	वसतू	जया	
द्रवया्पासून	बनलयेलया	असतात	तया	द्रवयाचयेच	असतात.

	 1.	आ्पण	सभोवताली	तसयेच	दैनांहदन	जीवनामधयये	अनयेक	वसतू	्पाहतो,	आ्पण	तयाांना	स्पशगा	करतो,	 तयाांचये		
गुणधमगा	अभयासतो.	या	सवगा	वसतूांची	हनहमगाती	एकाच	प्रकारचया	द्रवया्पासून	झालयेली	असतये	की	एका्पयेक्षा	अहधक	
द्रवयाां्पासून?
	 2.	कोरीव	मूतणी,	सोनये,	दूध,	्पाणी,	फळी,	कााँरिीट,	मीठ,	माती,	कोळसा,	धूर,	सरबत,	हशजलयेली	सखचडी,	
वाफ	अशा	 ्पदाराांचये	 तयाांमधयये	 असणाऱया	 द्रवयाचया	 सवरू्पानुसार	 (द्रवयाचये	 घटक	 एक	आहये	 की	अनयेक	 तसयेच	
द्रवयाची	सरायू,	द्रव,	वायू	याां्पैकी	कोणती	अवसरा)	वगणीकरण	करा.

रि याचे कणसवरू्प व गुणधम्ध 

14 .  मूलरि ये, संयुगे आनण नमश्णे
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1.	एका	गलासमधयये	काठोकाठ	्पाणी	भरा.	तयात	लहान	दगड	टाका.	काय	होतये?
2.	एक	तराजू	घया.	तयाचया	एका	्पारड्ात	लहान	दगड	व	दुसऱया	्पारड्ात	मोठा	दगड	
ठयेवा.	कायेणतये	्पारडये	खाली	जाईल?	का?	

करून ्पहा.

	 वरील	कृतींवरून	द्रवयाचये	कोणतये	गुणधमगा	तुमहाांला	साांगता	ययेतील?
	 वसतूांना	वसतुमान	असतये,	जये	तराजूसारखया	साधनानये	मोजता	ययेतये,	तसयेच	वसतू	जागा	वया्पतात.	हये	दोनही	गुणधमगा	
वसतू	जया्पासून	बनलयेली	असतये	तया	द्रवयामुळये	वसतूला	प्राप्त	होतात 	महणजयेच	वसतुमान	व	अाकारमान	हये	द्रवयाचये	
दोन	महत्वाचये	गुणधमगा	आहयेत.	
	 हनसगागात	आढळणारी	काही	द्रवयये	शुद्ध	सवरू्पात	असतात	महणजयेच	तयाांचयामधयये	एकच	घटक	असतो.	एकच	
घटक	असलयेलया	द्रवयाला	वैज्ाहनक	्पररभाषयेत	्पदाथ्ध ( )	असये	महटलये	जातये.	जसये	-	सोनये,	हहरा,	्पाणी,	
चुनखडी.	काही	द्रवयये	दोन	हकुंवा	अहधक	्पदाराांची	बनलयेली	असतात,	तयाांना	नमश्णे ( )	महणतात.

करून ्पहा.

जरा डोके चालवा.

1.	 भाांड्ात	्पाणी	घयेऊन	झाकण	ठयेवा	व	उकळी	ययेई्पयांत	भाांडये	ता्पवा.	
						झाकणाचया	आतील	बाजूस	बघा	काय	हदसतये?
2.	 फवारणीचया	्पां्पात	्पाणी	भरून	फवारा	उडवा	व	तयाचये	हनरीक्षण	करा.

	 भाांड्ाचया	आतील	बाजूस	जमलयेलये	्पाणयाचये	रेंब	उकळणाऱया	
्पाणयाचया	वाफेचया	सांघननानये	तयार	झालये.	वाफेचया	सवरू्पातील	
्पाणी	 हये	 अहतसूक्म	 कणाांचये	 बनलयेलये	 असलयानये	 तये	 आ्पलयाला	
हदसतसुद्धा	 नाही.	 तसयेच	 फवारा	 हा	 ्पाणयाचया	 सूक्म	 कणाांचा	
बनलयेला	हदसयेल.	अशाच	प्रकारये	सवगाच	्पदारगा	हये	अहतसूक्म	कणाांचये	
बनलयेलये	असतात.	्पदाराांचये	लहान	कण	महणजये	रयेणू.	जया	्पदाराांचया	
रयेणूांमधयये	 एकाच	 प्रकारचये	 अणू	 असतात,	 तया	 ्पदाराांना	 मूलरि ये 
महणतात.	
	 मूलद्रवयाांचये	 हवघटन	 करून	 वयेगळा	 ्पदारगा	 हमळत	 नाही.	
मूलद्रवयाांचये	लहानाांत	लहान	कण	हये	एकाच	प्रकारचया	अणूांचये	बनलयेलये	
असतात.	अणू	डायेळ्ाांनी	हदसत	नाहीत 	्परांतु	कोटवधी	अणू	एकत्	
आलये,	की	तयाांचये	आकारमान	डोळ्ाांना	हदसणयाइत्पत	मोठये	होतये.	
प्रतययेक	 मूलद्रवयातील	 अणूांचये	 वसतुमान	 व	 आकारमान	 वयेगवयेगळये	
असतये.

माहीत आहे का तुमहांला?
 आता्पयांत	शासत्ज्ाांनी	 118	 मूलद्रवयाांचा	 शोध	लावला	आहये.	 तयाां्पैकी	 2	 मूलद्रवयये	 ही	 हनसगागात	
आढळतात,	 तर	 उवगाररत	 मूलद्रवयये	 ही	 मानवहनहमगात	आहयेत.	 हायड्ोजन,	ऑसकसजन,	 नायट्ोजन,	काबगान,	
लोह,	्पारा,	ताांबये	ही	काही	महत्वाची	नैसहगगाक	मूलद्रवयये	आहयेत.	सांशोधनाद्	वारये	नवीन	मूलद्रवयाांचा	शोध	
लावला	जात	आहये.

14.1  फवारणी ्पं्प

मूलरि य ( )

	 ्पाणी,	सरबत,	लोखांड,	्पोलाद,	कोळसा,	हवा,	मीठ,	ताांबये,	ह्पतळ,	माती	
याांमधील	हमश्रणये	कोणती?
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1.	हवयेमधयये	असणारी	मूलद्रवयये	कोणती?
2.	काबगान	डायऑकसाइड	हये	मूलद्रवय	आहये	का?
3.	 हवहवध	 मूलद्रवयाांचये	अणू	 एकसारखये	असतात	की	

वयेगवयेगळये?

	 इंटरनेट नकंवा संदभ्ध्पुसतकांतून मूलरि यांनवषयी मानहती नमळवा व नमु याप्रमाणे तक्ता तयार करा.
मूलरि याचे नाव सं ा मूलरि याचा शोध अवसथा वनश ्पूण्ध मानहती व उ्पयोग

जरा डोके चालवा.

सांगा ्पाहू !

	 हनसगागात	ऑसकसजन	 वायुरू्पात	आढळतो.	
ऑसकसजनचये	दोन	अणू	एकत्	जोडलये	जाऊन	सवतांत्	
अससततव	असलयेला	ऑसकसजनचा	रयेणू	तयार	होतो.	
हवयेमधयये	 ऑसकसजन	 हा	 नयेहमी	 रयेणू	 सवरू्पात	
सा्पडतो.	अणू	जसये	डोळ्ांानी	हदसत	नाहीत,	तसयेच	
रयेणूही	डोळ्ाांनी	हदसत	नाहीत.	

	 .,	 . .,	AC,	A .,	C. .,	 C	ही	सांहक्षप्त	नावये	काय	दशगावतात?	

	 दैनांहदन	 जीवनामधयये	 आ्पण	 अनयेक	 हठकाणी	 सांहक्षप्त	
नावाांचा	वा्पर	करतो.	मूलद्रवयये	दशगावणयासाठीसुद्धा	अशीच	
्पद्धत	वा्परली	जातये.	
	 मूलद्रवयाांसाठी	सांज्ा	वा्परणयाची	 ्पद्धत	 	बझजेहलअस	
या	शासत्ज्ानये	सुरू	केली.	मूलद्रवयाांसाठी	वा्परणयात	ययेणारी	
सांज्ा	 ही	 मूलद्रवयाांचया	 नावाचा	 सांक्षये्प	 करून	 बनवलयेली	
असतये.	प्रतययेक	मूलद्रवयाची	सांज्ा	 इांग्रजी	मुळाक्षराांचा	वा्पर	
करून	दशगावतात.	

शयेजारील	 तकतयामधयये	 काही	 मूलद्रवयये	आहण	 तयाांचया	
सांज्ा	हदलया	आहयेत.	जयेवहा	दोन	हकुंवा	अहधक	मूलद्रवयाांचया	
नावाांमधयये	 ्पहहलये	 अक्षर	 सारखये	 असतये,	 तयेवहा	 सांज्ा	
हलहहणयासाठी	 अक्षराांची	 जोडी	 वा्परतात.	 उदाहरणारगा,	
काबगानसाठी	C	तर	 ोरीनसाठी	Cl.

मूलद्रवय सांज्ा मूलद्रवय सांज्ा
Hydrogen H Sodium Na
Helium He Magnesium Mg
Lithium Li Aluminium Al

Beryllium Be Silicon Si

Boron B Phosphorus P
Carbon C Sulphur S

Nitrogen N Chlorine Cl

e O Argon Ar
Fluorine F Potassium K
Neon Ne Calcium Ca

असे होऊन गेले
	 डयेमोरिीटसनये	 मूलद्रवयाचया	लहान	कणाांना	अणू	असये	 नाव	 हदलये,	कारण	 ग्रीक	
भाषयेत		 	महणजये	अहवभाजय	होय.	तयावरून	  असये	नाव	अणूला	्पडलये.
	 जॉन	डालटन	याांनी	1803	मधयये	अणू	 हनमागाण	करता	ययेत	नाहीत,	तयाांचये	लहान	
कणाांमधयये	हवभाजन	करता	ययेत	नाही	व	तये	नष्ही	करता	ययेत	नाहीत,	असा	हसद्धानत	
माांडला.	तसयेच	काही	हवहशष्	हचनहाांचा	वा्पर	करून	मूलद्रवयये	दशगावली.	उदाहरणारगा,	
© ताांबये,	 	सलफर,	�  हायड्ोजन.	
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 आ्पलया	घरामधयये	असणाऱया	हवद्तु	हदवयामधयये	
जी	 तार	 हदसतये	 ती	 टांगसटन	 या	 मलूद्रवयाची	 असतये.	

	 या	शासत्ज्ाचया	 नावावरून	 तयाला	 ‘ ’	
सांज्ा	 दयेणयात	आली	आहये.	 तसयेच	 चाांदी(Ag),	 सोनये	
(A )	याांचया	सांज्ा	 ,	 	या	ललॅहटन	
नावाांवरून	 हदलया	 आहयेत.	 मलूद्रवयये	 ही	 सरायू,	 द्रव	
हकुंवा	वाय	ूअवसरयेत	आढळतात.	
	 काही	धातू	शुद्ध	सवरू्पात	वा्परताना	अडचणी	
ययेतात.	उदाहरणारगा,	शुद्ध	लोखांड	हवयेत	गांजतये.	शुद्ध	
सोनये	अहतशय	मऊ	असतये.	तये	लगयेच	वाकतये.	अशा	
धातूांमधयये	एक	हकुंवा	अहधक	मूलद्रवयये	हमसळून	मूळ	
धातूांचये	गुणधमगा	बदलता	ययेतात.	धातूांचया	या	हमश्रणास	
संनमश् ( )	 असये	 महणतात.	 ह्पतळ,	 ्पोलाद,	
बावीस	कॅरयेट	सोनये	ही	काही	सांहमश्रये	आहयेत.	

करून ्पाहूया.

सांगा ्पाहू !

 1.	 दैनांहदन	 जीवनामधयये	 आ्पण	 कोणकोणतये	 धातू	
वा्परतो?
	 2.	धातू	ही	मूलद्रवयये	आहयेत	का?	
	 सवगासाधारण्पणये	मूलद्रवयाांचये	वगणीकरण	धातू	( ) 
व	 अधातू	 ( - )	 या	 गटाांत	 करतात.	 मागील	
इयततयेमधयये	धातूांचये	वधगानीयता,	तनयता,	 हवद्ुतवाहकता,	
उषणतावाहकता,	घनता,	चकाकी,	नादमयता	असये	गुणधमगा	
आ्पण	अभयासलये	आहयेत.	हये	गुणधमगा	जया	मूलद्रवयाांमधयये	
हदसून	ययेत	नाहीत	तया	मूलद्रवयाांना	अधातू	असये	महणतात.	
उदाहरणारगा,	 फॉसफरस,	 सलफर,	 ोरीन.	 जी	 मूलद्रवयये	
काही	 प्रमाणात	 धातू	 तसयेच	 अधातूांचये	 गुणधमगा	 दशगावतात	
तयाांना	धातुस श	( )	महणतात.	हा	मूलद्रवयाांचा	
हतसरा	 गट	 अाहये.	 उदाहरणारगा,	 असजेहनक,	 हसहलकॉन,	
सयेलयेहनअम	इतयादी.

1. एका	्परीक्षानळीत	साखर	घया	व	्परीक्षानळीला	उषणता	द्ा.	काय	होतये	
तयाचये	हनरीक्षण	करा.	काय	हश क	राहहलये?	

2.		 मलॅग्येहशअमची	फीत	हचमटानये	्पयेटतया	जयोतीवर	धरून	हनरीक्षण	करा.	वरील	
दोनही	हरिया	घडताना	काय	बदल	झालये	आहयेत?

	 ्पहहलया	 उदाहरणात	 साखर	 हवतळतये	 व	 नांतर	 ्पाणयाची	 वाफ	 बाहयेर	 ्पडून	
काळ्ा	रांगाचा	्पदारगा	हश क	राहतो.	हा	काळ्ा	रांगाचा	्पदारगा	महणजये	काबगान	
होय.	महणजयेच	साखर	हा	्पदारगा	हकती	मूलद्रवयाां्पासून	बनला	आहये?	
	 काबगान	 डायऑकसाइड	 या	 नावावरून	 हा	 ्पदारगा	 हकती	 व	 कोणतया	
मूलद्रवयाां्पासून	बनलयाचये	लक्षात	ययेतये?
 दोन नकंवा अनधक मूलरि यांचया रासायननक संयोगातून तयार होणारा 
्पदाथ्ध महणजे संयुग होय.
1.	्पाणी,	ऑसकसजन,	काबगान	डायऑकसाइड	याां्पैकी	मूलद्रवय	व	सांयुग	कोणतये	
					आहये?
2.	सांयुगाचया	लहानाांत	लहान	कणाला	काय	महणतात?

मानहती नमळवा. मा 	 कोणती	मूलद्रवयये	धातू,	अधातू	व	धातुसदृश	आहयेत?

माहीत आहे का तुमहांला?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.
 रयेणूमधील	अणू	हये	वयेगवयेगळ्ा	प्रकारचये	असतील,	तरच	तयार	होणारा	्पदारगा	महणजये	सांयुग	असतये.	्पाणी	
हये	सांयुग	आहये.	हायड्ोजनचये	दोन	अणू	व	ऑसकसजनचा	एक	अणू	हमळून	्पाणयाचा	एक	रयेणू	तयार	होताये.	

14.2 मरॅ ेनशअम नफतीचे वलन

संयुग ( )
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संयुग समानवष् मूलरि ये सं ा व अणूसं या रेणुसूत् वनश ्पूण्ध मानहती

्पाणी H2O

सांगा ्पाहू ! 1.	जवलनास	मदत	करणारये	मूलद्रवय	कोणतये?
2.	्पाणी	जवलनास	मदत	करतये	का?

	 हायड्ोजन	 हा	 जवलनशील	 अाहये.	 तो	 सवत 	 जळतो.	 ऑसकसजन	 जवलनास	 मदत	 करतो 	 ्परांतु	 या	 दोन	
मूलद्रवयाांचया	सांयोगानये	बनणारये	्पाणी	हये	सांयुग	आग	हवझवणयासाठी	उ्पयोगी	्पडतये 	महणजयेच	सांयुगाचये	गुणधमगा	हये	
तयातील	घटक	मूलद्रवयाांचया	गुणधमाां्पयेक्षा	वयेगळये	असतात.	
	 सांयुगये	 हलहहताना	 मूलद्रवयाांप्रमाणयेच	 सांहक्षप्त	 सवरू्पात	 हलहहतात.	 सांयुगाांचया	 रयेणूांमधयये	 दोन	 हकुंवा	 अहधक		
मूलद्रवयाांचये	अणू	रासायहनक	सांयोगातून	एकत्	आलयेलये	असतात,	महणून	सांयुगाचा	 हनदजेश	करणयासाठी	रयेणुसूत्ाचा	
वा्पर	करतात.	सांयुगात	असणाऱया	घटक	मूलद्रवयाांचया	सांज्ा	व	अणूांची	सांखया	याांचया	साहाययानये	सांयुगाचये	केलयेलये	
लयेखन	महणजये	रेणुसूत् (  ) होय.	
मानहती नमळवा व तक्ता तयार करा.
	 मीठ,	तुरटी,	मोरचूद,	नवसागर,	खाणयाचा	सोडा,	खडू,	धुणयाचा	सोडा	अशा	 हवहवध	सांयुगाांमधील	घटक	
मूलद्रवयये	व	तयाांची	रयेणुसूत्ये.	

सांगा ्पाहू !

करून ्पहा.

नमश्ण ( )

	 1.	सरबत	तयार	करा.									2.	भयेळ	तयार	करा.

	 वरील	कृती	केलयानये	मूळ	घटकाांचया	चवींमधयये	बदल	झाला	का?
	 वयेगवयेगळी	मूलद्रवयये	हकुंवा	सांयुगये	एकमयेकाांमधयये	हमसळली	की	हमश्रण	तयार	होतये.	हमश्रणातील	हवहवध	घटकाांचये	
प्रमाण	हनसशचत	नसतये.	हमश्रणये	तयार	होताना	कोणताही	रासायहनक	बदल	घडून	ययेत	नाही	हकुंवा	नवीन	सांयुगये	तयार	
होत	नाहीत.

1.	दैनांहदन	जीवनात	वा्परली	जाणारी	हमश्रणये	कोणती	अाहयेत?
2.	सवगाच	हमश्रणये	आ्पलयाला	उ्पयुक्त	असतात	का?
3.	रवा,	मीठ	व	लोहकीस	याांचया	एकत्	हमश्रणातील	प्रतययेक	घटक	वयेगळा	कसा	कराल?

	 तुमहाांला	आठवत	असयेल,	आ्पलया	दैनांहदन	खाद््पदाराांत	अनावशयक	्पदारगा	हमसळतात.	तयालाच	आ्पण	
भयेसळ	असये	महटलये	होतये,	महणजये	भयेसळ	हीसुद्धा	हमश्रणाचाच	प्रकार	आहये.	
	 एखाद्ा	्पदारागामधयये	अनावशयक	व	हाहनकारक	असा	दुसरा	्पदारगा	 हमसळला,	तर	तयार	होणारये	 हमश्रण	हये	
उ्पयुक्त	राहत	नाही.	अशा	वयेळी	आ्पण	हमश्रणाांतून	आ्पलयाला	अनावशयक	असणारये	घटक	वयेगळये	करतो.	तयासाठी	
गाळणये,	चाळणये,	वयेचणये,	हनवडणये,	्पाखडणये,	चुांबक	हफरवणये	तसयेच	सांप्वन	याांसारखया	सहज,	सोपया	्पद्धतींचा	
वा्पर	केला	जातो.	या	्पद्	धतींचा	वा्पर	केलयानये	कोणकोणतया	 हमश्रणाांतील	कोणकोणतये	घटक्पदारगा	वयेगळये	होत	
असतील?	्पदाराांचये	गुणधमगा	आहण	उषणतयेचये	्पररणाम	आ्पण	मागील	इयततयेत	अभयासलये	आहयेत.	तयाांचाही	उ्पयोग	
हमश्रणाांतील	घटक्पदारगा	वयेगळये	करणयासाठी	केला	जातो.
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ऊ व्ध्पातन ्पद्धत (  )
 एका	 गोल	 चांबूमधयये	 रोडये	 मीठ	
हवरघळवलयेलये	 ्पाणी	 घया.	 आकृतीमधयये	
दाखवलयाप्रमाणये	सवगा	साहहतयाची	रचना	करा.			
लायेखांडी	जाळीवरील	चांबूतील	द्रवाला	उषणता	
दयेणये	 सुरू	 करा.	 शांकु्पात्ाचये	 हनरीक्षण	 करा.	
हळूहळू	 ्पाणयाचये	 रेंब	 शांकु्पात्ात	 ्पडू	
लागलयाचये	 तुमहाांला	 हदसयेल.	 हये	 रेंब	 कोठून	
आलये	आहयेत?	
	 गोल	 चांबूतील	 खारये	 ्पाणी	 उषणतयेमुळये	
उकळू	लागतये.	तयातील	्पाणयाची	वाफ	होतये.	
ही	 वाफ	 सांघननीतून	 जाताना	 भोवतालचया	
्पाणयामुळये	 रांड	 होऊन	 द्रवरू्पात	 ययेतये.	
शांकु्पात्ात	्पडणारये	रेंब	हये	अशा	प्रकारये	गोल	
चांबूतील	 हमठाचया	 द्रावणातील	 ्पाणयाचये	
असतात.	ऊधवगा्पातन	्पूणगा	झालयावर	चांबूचया	
तळाशी	मीठ	उरतये.	
	 अशुद्ध	 द्रव्पदारगा	 शुद्ध	
करणयासाठीसुद्धा	 ऊधवगा्पातन	 ्पद्धतीचा	
उ्पयोग	होतो.	

जरा डोके चालवा.

14.4 ऊ व्ध्पातन ्पद्धती

1.	ढगातून	्पडणारये	्पाणी	हनसगगात 	शुद्ध	असतये	का?
2.	ऊधवगा्पातन	्पद्धतीत	द्रवाचये	कोणकोणतये	गुणधमगा	हदसून	ययेतात?
3.	ऊधवगा्पातनानये	शुद्ध	केलयेलया	्पाणयाचा	उ्पयोग	कोठये	करतात?

14.3 नमश्णांतील घटक वेगळे करणयाचया काही ्पद्धती

शंकु्पात्

्पाणी

 संघननी

बन्धर
नतव

सटँड

जाळी

ता्पमा्पी

गोल चंबू

्पाणी्पाणी

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.
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अ्पकरिी ्पद्धत ( )
	 गढूळ	्पाणी,	शाई,	ताक,	रक्त	ही	द्रव	आहण	अहवद्रावय	सरायूांची	हमश्रणये	आहयेत.गढूळ	्पाणी	काही	वयेळ	ससरर	
ठयेवलये,	तर	तयातील	मातीचये	कण	हळूहळू	तळाशी	जातात.	दूध,	शाई	ही	हमश्रणये	मात्	ससरर	ठयेवली	तरीही	तयातील	
अहवद्रावय	कण	तळाशी	बसत	नाहीत.	कारण	अशा	 हमश्रणाांतील	सरायूांचये	कण	सूक्म	व	हलके	असलयानये	द्रवात	
सगळीकडये	एकसारखये	्पसरलयेलये	असतात.	गाळणये	हकुंवा	हनवळणये	या	्पद्धतींनी	दयेखील	हये	कण	द्रवाां्पासून	अलग	
करता	ययेत	नाहीत.	

14.6 अ्पकरिीरंजकरि य ्पृथ रण ्पद धत ( )
	 एकाच	द्रावणात	दोन	हकुंवा	अहधक	्पदारगा	अल्प	प्रमाणात	हवरघळलयेलये	असतील,	तर	रांजकद्रवय	्पृरक्करण	
्पद््	धतीचा	 उ्पयोग	 करून	 हये	 ्पदारगा	 एकमयेकाां्पासून	 वयेगळये	 केलये	 जातात.	 या	 ्पद्धतीचा	 उ्पयोग	 षधहनमागाण	
शासत्ामधयये,	 कारखानयाांमधयये,	 वैज्ाहनक	 प्रयोगशाळाांमधयये	 नवीन	 घटक	 शोधणयासाठी,	 हमश्रणातील	 	 घटक	
ओळखणयासाठी	व	वयेगळये	करणयासाठी	केला	जातो.	

	 हमश्रणाांतील	असये	सरायू	कण	द्रवातून	कसये	वयेगळये	
कराल?	प्रयोगशाळयेत	द्रव	आहण	सरायूांचया	हमश्रणातून	
सरायू	 वयेगळये	 करणयासाठी	 अ्पकद्री	 यांत्ाचा	 उ्पयोग	
होतो.	याला		सेंहट् यूज	महणतात.	या	यांत्ात	्पांखयाप्रमाणये	
वयेगानये	हफरणारी	एक	तबकडी	असतये.	या	तबकडीचया	
कडयेशी	्परीक्षानळ्ा	जोडणयाची	सोय	असतये.	
	 तबकडीला	 जोडलयेलया	 नळ्ा	 वयेगानये	 हफरत	
असताना	 तयातील	 द्रवयातील	 कणाांवर	 तबकडीचया	
कद्रा्पासून	 दूर	 ढकलणारये	 बल	 हनमागाण	 होतये.	 तयामुळये	
हमश्रणाांतील	सरायू	कण	तळाशी	जमा	होऊन	द्रवा्पासून	
वयेगळये	होतात.	

नवलगीकरण ्पद्धत (  )
	 एकमयेकाांत	 न	 हवरघळणाऱया	 दोन	 द्रवाांचये	 हमश्रण	 ससरर	 ठयेवलये	
असता	तयाांचये	दोन	रर	स्पष्	हदसतात.	हमश्रणातील	जो	द्रव	तुलनयेनये	
जड	असयेल	तो	खाली	राहतो,	तर	हलका	द्रव	तयाचयावर	तरांगतो.	या	
गुणधमागाचा	उ्पयोग	करून	हमश्रणातील	दोन	द्रव	वयेगळये	करता	ययेतात.
कृती  रॉकेल	 आहण	 ्पाणी	 याांचये	 हमश्रण	 तोटीबांद	 असलयेलया	
हवलगकारी	 नरसाळ्ात	 भरा.	 हचत्ात	 दाखवलयाप्रमाणये	 नरसाळये	
सटाँडला	्पक्के	बसवा.	नरसाळ्ात	हमश्रण	काही	वयेळ	 ससरर	ठयेवा.	
्पाणी	खाली	राहील	आहण	रॉकेल	तयाचयावर	तरांगयेल.	आता	नरसाळये	
ससरर	ठयेवून	वरील	झाकण	काढा.	नरसाळ्ाची	तोटी	उघडून	तळाचये	
्पाणी	चांचु्पात्ात	जमा	करा.	सवगा	्पाणी	चांचु्पात्ात	जमा	झालयानांतर	
नरसाळ्ाची	 तोटी	 बांद	 करा.	 असये	 केलयानये	 रॉकेल	आहण	 ्पाणी	
वयेगळये	होतये.

14.5  नवलगकारी नरसाळे

र केल

्पाणी

तोटी

चंचु्पात्

्पाणी

नवद्ुत अ्पकरिी

साधे 
अ्पकरिी



99

1. माझे सोबती कोण-कोण  आहेत?
      अ  गट ब  गट
1. सटयेनलयेस	सटील	 अ.	 अधातू
2. चाांदी आ.	सांयुग
3. भाजणीचये	दळण	 इ.		 हमश्रण
4. मीठ ई.		 मूलद्रवय
5. कोळसा उ.		 सांहमश्र
6. हायड्ोजन	 ऊ.		धातू	

2. , , , , , , , , , 
या सं ांवरून मूलरि यांची नावे नलहा.

3. ्ुप ील संयुगांची रेणुसूत्े काय आहेत?
हायड्ो ोररक	आमल,	सल युररक	आमल,	सोहडअम

ोराईड,	गलुकोज,	हमरयेन.	
4. शासत्ीय कारणे नलहा.

अ.		लोणी	काढणयासाठी	ताक	घुसळलये	जातये.
आ.		रांजकद्रवय	्पृरक्करण	्पद्धतीत	्पाणी	कागदाचया	

टोका्पयांत	चढतये,	तयेवहा	हमश्रणातील	घटक्पदारगा	
कमी	उांची्पयांतच	चढलयेलये	असतात.

इ.	 उनह्ाळ्ात	 ्पाणी	 साठवणयाचया	 भाांड्ाला	
बाहयेरून	आयेलये	का्पड	गुांडाळलये	जातये.	

सवा याय

5. फरक स्पष् करा.
अ.		धातू	आहण	अधातू
आ.		हमश्रणये	आहण	सांयुगये
इ.		 अणू	आहण	रयेणू
ई.		 हवलगीकरण	व	ऊधवगा्पातन

6. खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
अ.		हमश्रणातील	हवहवध	घटक	साधया	्पद्धतीनये	कसये	

वयेगळये	केलये	जातात?
आ.	आ्पण	 दैनांहदन	 वा्परात	 कोणकोणती	 मूलद्रवयये

(धातू	व	अधातू),	सांयुगये,	हमश्रणये	वा्परतो?
इ.		 दैनांहदन	 वयवहारात	 अ्पकद्री	 ्पद्धतीचा	 वा्पर	

कोठये	व	कशासाठी	होतो?
ई.		 ऊधवगा्पातन	 व	 हवलगीकरण	 ्पद्धतीचा	 उ्पयोग	

कोठये	होताये?	का?
उ.		 ऊधवगा्पातन	 व	 हवलगीकरण	 ्पद्धत	 वा्परताना	

तुमही	कोणती	काळजी	घयाल?
उ्पकम 	

गुऱहाळ	अरवा	साखर	कारखानयास	भयेट	दयेऊन	गूळ/
साखर	 तयार	 करताना	 हमश्रणातील	 ्पदारगा	 वयेगळये	
करणयाचया	कोणकोणतया	्पद्धती	वा्परलया	जातात,	
याची	माहहती	घयेऊन	वगागात	सादरीकरण	करा.

कृती ः एका	चांचु्पात्ात	रोडये	्पाणी	घया.	गाळण	कागदाचा	लाांबट	तुकडा	घयेऊन	
तयाचया	एका	कडये्पासून	सुमारये	2	सयेमी	अांतरावर	हनळ्ा	शाईचा	हठ्पका	द्ा.	व	
हा	कागद	्पाणयात	उभा	करा.	चांचु्पात्ावर	झाकण	ठयेवा.	काही	वयेळानांतर	शाईचा	
हठ्पका	गाळण	कागदावर	एका	ठरावीक	उांचीवर	चढलयेला	हदसताये.	काही	प्रकारचया	
शाईमधयये	वयेगवयेगळ्ा	रांग्छटाांचये	दोन	हकुंवा	अहधक	घटक्पदारगा	असतात.	अशा	
वयेळयेस	तये	्पदारगा	तयाांचया	रांग्छटाांमधील	वयेगळये्पणामुळये	वयेगवयेगळ्ा	उांचीवर	चढून	
एकमयेकाां्पासून	 वयेगळये	ओळखू	 ययेतात.	 हाच	 प्रयोग	 कागदा वजी	 खडूचा	 वा्पर	
करूनसुद्धा	करता	ययेईल.	
	 ्पदाराांचया	दोन	गुणधमाांचा	उ्पयोग	या	्पद्धतीत	केलयेला	आहये.	्पदारागाची	
वर	चढणाऱया	द्रावकातील	हवद्रावयता	आहण	ससरर	असलयेलया	गाळण	कागदाला	
हचकटून	 राहणयाची	 तयाची	 क्षमता	 हये	 तये	 दोन	 गुणधमगा	अाहयेत.	 तये	 ्परस्परहवरोधी	
आहयेत	 व	 तये	 वयेगवयेगळ्ा	 ्पदाराांसाठी	 वयेगवयेगळये	 आहयेत.	 तयामुळये	 हमश्रणाांतील	
घटक्पदारगा	वर	चढणाऱया	द्रावकाबरोबर	गाळण	कागदाचया	टोका्पयांत	न	चढता	
कमी-अहधक	प्रमाणात	मागये	राहतात.	

14.7 रंजकरि य ्पृथ रण 

गाळण कागद

शा चा थेंब

t t t

्पाणी
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1.	नैसहगगाक	व	मानवहनहमगात	्पदारगा	महणजये	काय?
2.	तुमचया	सभोवतालचया	नैसहगगाक	व	मानवहनहमगात	्पदाराांची	यादी	करा.थोडे आठवा.

सांगा ्पाहू !

मानहती नमळवा. 

	 नैसहगगाक	 ्पदाराांवर	 काही	 रासायहनक	 प्रहरिया	 करून	 तयार	 केलयेलया	 नवीन	 ्पदाराांना	 मानवहनहमगात	 ्पदारगा		
महणतात.	हये	आ्पण	मागील	इयततयेत	 हशकलो	आहोत.	या	्पाठामधयये	आ्पण	अा्पलया	दैनांहदन	वा्परातील	काही	
्पदाराांची	माहहती	घयेणार	आहोत.

1.	दात	सवच्छ	करणयासाठी	्पूवणी	कोणकोणतया	्पदाराांचा	वा्पर	केला	जात	असये?
2.	आज	आ्पण	दात	सवच्छ	करणयासाठी	कशाचा	वा्पर	करतो?

आ्पण	्पाहहलये	की	भारतामधयये	दात	सवच्छ	करणयासाठी	्पूवणी	बाभळीची	साल,	कडुहनांबाची	काडी,	कोळशाची	
्पूड,	 राख,	मांजन,	मीठ,	डाहळांबाची	साल	याांचा	उ्पयोग	करत	असत.	आता	 हवहवध	प्रकारचया	टूर्पयेसट	तसयेच	
टूर्पावडर	याांचा	वा्पर	केला	जातो.

टूथ्पेसट ( )
कॅसलशअम	काब नयेट,	कॅसलशअम,	हायड्ोजन,	

फॉसफेट	 हये	 टूर्पयेसटमधील	 प्रमुख	 घटक	 दाताांवरील	
घाण	दूर	करतात.	दाताांना	्पॉहलश	करणयाचये	काम	या	
घटकाांमुळयेच	होतये.	दांतक्षय	रोखणयासाठी	टूर्पयेसटमधयये	
असणाऱया	ठरावीक	प्रमाणातील	 ोराइडचा	उ्पयोग	
होतो.	हये	 ोराइड	दाताांवरील	आवरण	( ) 
आहण	हाडाांचया	बळकटीसाठी	आवशयक	असतये.

1.	टूर्पयेसट	व	टूर्पावडरमधील	 ोराइड	कोठून	हमळतये?
2.	टूर्पावडर/टूर्पयेसटचया	वयेष्नावरील	हदलयेलया	माहहतींची	नोंद	करून	चचागा	करा.

अ्पमाज्धके ( )
 अ्पमाजगान	या	शबदाचा	अरगा	सवच्छ	करणये	असा	आहये.	तयावरून	सवच्छ	करणारा,	मळ	काढून	टाकणारा	्पदारगा	
महणजये	अ्पमाजगाक.	ररठा,	हशकेकाई,	साबण,	क्पडये	धुणयाचा	सोडा,	क्पडये	धुणयाची	्पावडर,	हलस ड	सो्प,	शाँ्पू	ही	
सवगा	अ्पमाजगाकेच	होत.

माहीत आहे का तुमहांला?

इ.	स.	्पूवगा	500	्पूवणी	चीन,	ग्रीस,	रोम	या	दयेशाांमधयये	
हाडये,	 हशां्पलये	 याांचा	 चुरा	 हमसळून	 टूर्पयेसट	 तयार	 करत	
असत.	 एकोहणसावया	 शतका्पासून	 टूर्पयेसट	 वा्परायला	
सुरुवात	झाली.	 तयात	साबणाचा	 वा्पर	करणयात	आला.	
नांतर	 खडूसदृश	 वसतू	 वा्परून	 टूर्पयेसट	 तयार	 करणयात	
आली.	जगातील	्पहहली	वयावसाहयक	टूर्पयेसट	ही	कोलगयेट	
कुं्पनीनये	नयूयॉक	शहरात	1873	साली	तयार	केली.	

सांगा ्पाहू ! शरीर	व	क्पड्ाांचया	सवच्छतयेसाठी	आ्पण	कशाचा	वा्पर	करतो?

सानहतय	ः	काचयेची	सवच्छ	बाटली,	्पाणी,	तयेल,	अ्पमाजगाक	इतयादी.
कृती ः काचयेचया	सवच्छ	बाटलीत	्पाणी	घया.	 तयात	रोडये	तयेल	घाला.	तयेलाचा	रर	्पाणयावर	तरांगयेल.	 	बाटली	
जोरजोरानये	हलवा.	रोड्ा	वयेळानये	बाटलीतील	द्रव	ससरर	झालयावर	्पुनहा	तयेल	्पाणयावर	तरांगताना	हदसयेल.	आता	
अ्पमाजगाकाचया	द्रावणाचये	रोडये	रेंब	वरील	हमश्रणात	टाका.	बाटली	वयेगात	हलवा.	्पाणी	व	तयेल	एकजीव	झालयाचये	
व	हमश्रणाचा	रांग	दुधाळ	झालयाचये	हदसयेल.

15. ्पदाथ्ध ः आ्प्या वा्परातील
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असे का होते?
अ्पमाजगाकाचये	रयेणू	जासत	लाांबीचये	असतात	व	तयाचया	दोनही	टोकाांचये	गुणधमगा		

हभन्न	असतात.	अ्पमाजगाकाचा	 रयेणू	 तयाचया	 एका	 टोकाशी	 ्पाणयाचा	 रयेणू,	 तर	
दुसऱया	 टायेकाशी	 तयेलाचा	 रयेणू	 ्पकडून	 ठयेवतो.	 तयामुळये	 तयेलाचये	 रयेणू	 ्पाणयात	
हमसळतात.	मळकट	क्पडये	आहण	शरीर	धुताना	तयाांचयावर	साबणाची	अशीच	
हरिया	 होतये.	 दैनांहदन	 जीवनात	केसाांना	 तयेल	लावणये,	 हाताांना	 व	 ्पायाांना	 जयेल,	
वहलॅसलीन	लावणये	अशा	हवहवध	कारणाांमुळये	आ्पलये	शरीर,	क्पडये	तयेलकट	होतात.	
क्पड्ाांमधील	उभया-आडवया	धागयाांमधयये	हा	तयेलकट	रर	घट्ट	हचकटून	बसतो.	
तो	काढणयासाठी	साबण	वा्परतात.	्पाणी	व	तयेल	दोघाांनाही	्पकडून	ठयेवणयाचया	
गुणधमागामुळये	 साबण	 हमसळलयेलये	 ्पाणी	 अनयेक	 प्रकारचया	 ्पृष्ठभागाांवर	 सहज	
्पसरतये.	 ्पृष्ठभागावर	 ्पसरणयाचया	 या	 गुणधमागाला	 ्पृ सनकयता	 महणतात.	
अ्पमाजगाके	 ्पृ सनकय	 (  )	 असतात.	 ्पृष्ठसहरियतयेचा	 एक	
्पररणाम	महणजये	फेस	होणये.
ननसग्धनननम्धत अ्पमाज्धक (  )  
	 ररठा,	हशकेकाई	हये	्पदारगा	हनसगगाहनहमगात	अ्पमाजगाक	महणून	वा्परलये	जातात.	
तयामधयये	सलॅ्पोहनन	हा	 रासायहनक	्पदारगा	असतो.	 ररठा,	तसयेच	 हशकेकाई	याांचा	
मानवी	तवचा	तसयेच	रयेशमी	लोकरीचये	धागये,	क्पडये	याांवर	अहनष्	्पररणाम	होत	
नाही.	ररठ्ाला	इांग्रजीमधयये	सो्प	नट	तर	हशकेकाईला	सो्प	्पलॅाड	असये		नाव	आहये.	
मानवनननम्धत अ्पमाज्धक (  )
साबण ः	साबण	हा	 ्पूवागा्पार	वा्परात	असलयेला	मानवहनहमगात	अ्पमाजगाक	आहये.	
साबणाचा	 शोध	 ्पासशचमातय	 दयेशाांमधयये	 सुमारये	 2000	 वषाां्पूवणी	 लागला	 असये	
महटलये	जातये.	तया	काळी	प्राणयाांची	चरबी	आहण	लाकडाची	राख	वा्परून	साबण	
तयार	केला	जात	होता.	सधया	 हवहवध	प्रकारचये	साबण	आ्पलयाला	्पाहायला	
हमळतात.		
साबणाचे प्रकार  ः कठीण साबण क्पडये	धुणयासाठी	वा्परतात.	हा	तयेलामलाांचा	
सोहडअम	 क्षार	 असतो.	 मृद साबण	 सनानासाठी	 वा्परतात.	 हा	 तयेलामलाांचा	
्पोटलॅहशअम	क्षार	असतो,	तयामुळये	अांगाची	आग	होत	नाही.	

हवहहरीचया	हकुंवा	कू्पनहलकेचया	कठीण	्पाणयात	साबणाचा	फेस	न	होता	
साका	तयार	होतो	व	तयामुळये	अ्पमाजगान	करणयाचा	साबणाचा	गुणधमगा	नष्	होतो.
संल लष् अ्पमाज्धक (  )

साबणाची	जागा	आता	मानवहनहमगात	सांसशलष्	अ्पमाजगाकाांनी	घयेतली	आहये.	
या	 अ्पमाजगाकाांची	 हनहमगाती	 करणयाचया	 अनयेक	 ्पद्धती	 आहयेत.	 सांसशलष्	
अ्पमाजगाकाांचया	रयेणूांमधील	मोठ्ा	लाांबीचये	घटक	प्रामुखयानये	ससनगध्पदारगा	हकुंवा	
केरोसीन	या	कचचया	माला्पासून	हमळवलये	जातात.	तयाांचयावर	हवहवध	रासायहनक	
प्रहरिया	 करून	 सांसशलष्	 अ्पमाजगाके	 बनवली	 जातात.	 तयाांचा	 वा्पर	 अनयेक	
प्रकारचया	 प्रसाधनाांमधयये	 करतात.	 सांसशलष्	अ्पमाजगाक	कठीण	 ्पाणयातसुद्धा	
वा्परता	ययेतात.	

	 वा्पराचया	 गरजयेनुसार	
अ्पमाजगाकाांमधयये	 सुगांधी	
द्रवयये,	 रांगद्रवयये,	जांतुनाशके,	
अलकोहोल,	 फेननाशक,	
कोरडये्पणा	टाळणारये	्पदारगा,	
रयेती	 इतयादी	 ्पूरक	 घटक	
हमसळून	 तयास	 उ्पयुक्त	
गुणधमगा	हदलये	जातात.	

15.1 अ्पमाज्धन नकया

15.2 ननसग्धनननम्धत अ्पमाज्धके

क्प ाचा ्पृ भाग

्पाणयाचा रेणू
अ्पमाज्धकाचा रेणू

तेलाचा रेणू

नशकेका

रठा
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सांगा ्पाहू !

साबणाची नननम्धती (Preparation of soap)
सानहतय ः 15	ग्रलॅम	सोहडअम	हायड्ालॅकसाइड,	60	हमली	खोबरयेल	तयेल,	15	ग्रलॅम	मीठ,	
सुवाहसक	द्रवय,	काचकाांडी,	चांचु्पात्,	हतवई,	लोखांडी	जाळी,	बनगार,	्पाणी,	साचा	
इतयादी.	
कृती ः एका	चांचु्पात्ात	60	हमली	खोबरयेल	तयेल	घया.	15	ग्रलॅम	सोहडअम	हायड्ॉकसाइड	
50	हमली	्पाणयात	हवरघळवा.	काचयेचया	काांडीनये	तयेल	ढवळत	असताना	तयाचयामधयये	
सोहडअम	 हायड्ॉकसाइडचये	 द्रावण	 हळूहळू	 हमसळा.हये	 हमश्रण	 ढवळत	 राहा	 व	
ढवळताना	तये	ता्पवा.	10-12	हमहनटये	उकळवा.	ता्पवताना	हमश्रण	उतू	जाणार	नाही	
याची	दक्षता	घया.	200	हमली	्पाणयात	15	ग्रलॅम	मीठ	हवरघळवा	व	हये	द्रावण	वरील	
हमश्रणात	टाकून	ढवळा.	रासायहनक	हरिययेनये	तयार	झालयेला	साबण	आता	्पाणयावर	
तरांगतो.	काही	वयेळानये	तो	घट्ट	होतो.	घट्	ट	झालयेला	साबण	काढून	तयात	सुवाहसक	
द्रवय	हमसळून	साचयाचया	साहाययानये	साबणाची	वडी	्पाडा.	
	 वरील	कृतीमधयये	 ससनगध्पदारगा	व	अलकलीचा	सांयोग	होऊन	तयेलामलाांचये	क्षार	
तयार	 होतात.	 रासायहनक	 दृष्ीनये	 साबण	 महणजये	 तयेलामलाांचा	 सोहडअम	 हकुंवा	
्पोटलॅहशअम	क्षार	असतो.	

करून ्पाहूया.

नसमेंट (Cement)

1.	बाांधकामासाठी	वा्परलये	जाणारये	्पदारगा	कोणतये?
2.	खालील	हचत्ाांमधयये	हदसणाऱया	घराां्पैकी	मजबूत	बाांधकाम	कोणतये	असयेल?	का?

नसमेंट-उत्पादन (Cement production)
हसमेंट	हये	बाांधकामातील	महत्वाचये	साहहतय	आहये.	तया्पासून	रिााँकीट	तयार	करून	

्पत्ये,	हवटा,	खाांब,	्पाइ्प	बनवतात.	हसमेंट	ही	कोरडी,	सूक्म	कण	असलयेली	हहरवट-
राखाडी	रांगाची	 ्ूपड	असतये.	 हसमेंट	हये	 हसहलका	(वाळू),	ॲलयुहमना	(ॲलयुहमहनअम	
ऑकसाइड),	 चुना,	 आयनगा	 ऑकसाइड	 व	 मलॅग्येहशया	 (मलॅग्येहशअम	 ऑकसाइड)		
याांचया्पासून	तयार	करतात.	

्पोटगालांड	 हसमेंट	 हा	 बाांधकामासाठी	 वा्परला	 जाणारा	 प्रमुख	 प्रकार	 आहये.	 
60%	चुना	(कॅसलशअम	ऑकसाइड),	25%	हसहलका	(हसहलकॉन	डायऑकसाइड),	
5%	ॲलयुहमना,	उरलयेला	भाग	आयनगा	आलॅकसाइड	व	हजपसम	(कॅसलशअम	सलफेट)	या	
कचचया	 माला्पासून	 ्पोटगालांड	 हसमेंट	 बनवतात.	 तयाचा	 ्पोत	 इांगलांडमधील	 ्पोटगालांड	
बयेटावर	काढणयात	ययेणाऱया	दगडासारखा	असतो	महणून	तयाला	हये	नाव	हमळालये	आहये.

प्राचीन	काळात	 रोमन	लोकाांनी	 हसमेंट	व	 तयासोबत	कााँरिीट	तयार	केलये	 होतये.	
हभजवलयेलया	चुनयात	जवालामुखीची	राख	घालून	तये	जलीय	हसमेंट	बनवत.	तये	 हसमेंट	
अहतशय	हटकाऊ	होतये.	रोमन	साम्ाजय	लयाला	गयेलये	व	हसमेंट	हनहमगातीची	ही	कला	लोक	
हवसरून	गयेलये.	1756	मधयये	हरिहटश	अहभयांतये	जॉन	समीटन	याांनी	जलीय	हसमेंट	बनवणयाची	
्पद्	धत	शोधून	काढली.	

काँकीट (Concrete)
कााँरिीटमधयये	 हसमेंट,	 ्पाणी,	 वाळू	 व	 खडी	 हमसळली	 जातये.	 सललॅब	 भक्कम	

होणयासाठी,	गळती	होऊ	नयये	महणून	तयामधयये	काही	हवहशष्	द्रवयये	हमसळली	जातात.

15.3 साबणनननम्धती

15.4 नवनवध घरे

15.5 नसमेंट
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सवा याय

1. रकामया जागी कंसातील यो य श द नलहा.
 (्पां रे नसमेंट, साबण, अ्पमाज्धक, हाडांची झीज,
दंतक्षय, कठीण, मृद, ्पोट्धलंड, तेलामल)
अ.	 ्पदारागाचया	 ्पृष्ठभागावरील	 मळ	 काढून

टाकणयासाठी	 ्पाणयाला	 साहायय	 करणाऱया	
्पदारागास		.............		महणतात.

आ.		.............	 रोखणयासाठी	 टूर्पयेसटमधयये
ोराइड	वा्परलये	जातये.

इ.		 साबण	 हा	 	 .............	 व	 सोहडअम
हायड्ॉकसाइडचा	क्षार	आहये.

ई.		 सांसशलष्	अ्पमाजगाके	ही	.............	्पाणयातही
वा्परता	ययेतात.

उ.	 बाांधकामासाठी	 प्रामुखयानये	 .............	 हसमेंट
वा्परलये	जातये.

2. खालील प्र नांची उततरे नलहा.
अ.		अ्पमाजगाक	 वा्परलयानये	 मळकट	 क्पडये	 कसये	

सवच्छ	होतात?
आ.	्पाणी	कठीण	आहये	का,	हये	तुमही	साबणचुऱयाचया	

साहाययानये	कसये	त्पासाल?
इ.	 टूर्पयेसटचये	 महत्वाचये	 घटक	 कोणतये	 व	 तयाांचये	

कायगा	काय?
ई.	 हसमेंटमधील	घटक	कोणतये?
उ.	 कााँरिीट	बनवताना	हसमेंट	वा्परलये	नाही	तर	काय	

होईल?
ऊ.	 तुमही	 वा्परत	 असलयेलया	 अ्पमाजगाकाांची	 यादी	

करा.	
ए.	 उांची	 वसत्ाांसाठी	 वा्परली	जाणारी	 	अ्पमाजगाके	

कशी	असावीत?	
.	 ्पृष्ठसहरियता	 महणजये	 काय?	 हवहवध	
अ्पमाजगाकाांचया	 ्पृष्ठसहरियतयेला	 कारणीभूत	
ठरणाऱया	तीन	रसायनाांची	नावये	हलहा.

3. आमचयातील सारखे्पणा व फरक काय आहे?
अ.	 नैसहगगाक	अ्पमाजगाके	व	मानवहनहमगात	अ्पमाजगाके
आ.		साबण	व	सांसशलष्	अ्पमाजगाक.
इ.		 अांगाचा	साबण	व	क्पडये	धुणयाचा	साबण
ई.		 आधुहनक	हसमेंट	व	प्राचीन	हसमेंट

4. कारणे नलहा.
अ.		कठीण	्पाणयात	साबणाचा	उ्पयोग	होत	नाही.
आ.		तयेल	 ्पाणयात	 हमसळत	 नाही 	 ्परांतु	 ्पुरयेसा

अ्पमाजगाक	वा्परला,	की	तयेल	व	्पाणी	एकजीव	
होतये.	

इ.	 सांसशलष्	 अ्पमाजगाके	 ही	 साबणा्पयेक्षा	 सरस	
आहयेत.

ई.	 बऱयाच	 वयेळा	 क्पडये	 धुताना	 क्पड्ाांवर	 रांगीत	
डाग	हनमागाण	होतात.

उ.	 दात	सवच्छ	करणयासाठी	तांबाखूची	मशयेरी	वा्परू	
नयये.

उ्पकम 
1.	 हसमेंट	तयार	करणाऱया	कारखानयाला	भयेट	द्ा.

हसमेंट	कसये	तयार	होतये	तये	्पहा	व	चचागा	करा.
2. कुडाचये	 घर,	 मातीचये	 घर	 व	 हसमेंटचये	 घर	 याांवर

सांवाद	हलहा.

.	अलीकडचया	काळात	रसतये	कााँरिीटचये	का	तयार	करतात?

.	्पाणयाला	कठीण्पणा	कशामुळये	ययेतो?
मानहती नमळवा. 

t t t
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1.	नैसहगगाक	सांसाधनये	महणजये	काय?
2.	नैसहगगाक	सांसाधनाांची	हवहवध	उदाहरणये	कोणती?थोडे आठवा.

	 हनसगागातून	आ्पलयाला	अनयेक	 ्पदारगा	 हमळतात.	 तयाांतून	आ्पलया	 वयेगवयेगळ्ा	 दैनांहदन	 गरजा	 भागतात.	
्पृथवीवरील	 माती,	 दगड,	 खहनजये,	 हवा,	 ्पाणी,	 वनस्पती,	 प्राणी	 हये	 सवगा	 महणजये	 एक	 प्रकारची	 नैसहगगाक		
साधनसां्पततीच	आहये.

हशलावरण	महणजये	काय?थोडे आठवा.

1.	 सवगा	 खहनजये	 ही	 धातुके	 का	
नसतात?

2.	 धातुखहनज	 व	 अधातुखहनज	
महणजये	काय?

जरा डोके चालवा.

16.1 खाणकाम

धातुकाां्पासून	 धातू	
हमळवणयासाठी	 तयाांचये	 हनषकषगाण	
( )	 व	 शुद्धीकरण	
( )	 केलये	 जातये.	
धातुकाांमधील	 वाळू	 व	 मातीचया	
अशुद्धीला	 मृदा	 अशुद्धी	
( )	असये	महणतात.

16.1 खाणकाम

16. नसनग्धक साधनसं्पतती

भूकवचातील साधनसं्पतती (      ) 
्पृथवीचया	 हशलावरणाचा	 भाग	 जमीन	 व	 तयाखालील	 कठीण	

कवच	याांनी	 बनलयेला	आहये.	 हशलावरण	हये	 एकहजनसी	 नसून	अनयेक	
प्रकारचया	खडकाांचये	बनलयेलये	आहये.	भूकवचातील	साधनसां्पततीमधयये	
खहनजये,	धातुके,	खहनज	तयेल	व	इतर	इांधनये,	खडक,	्पाणी,	मूलद्रवयये,	
इतयादींचा	समावयेश	होतो.	
खननजे आनण धातुके (   )

नैसहगगाक	साधनसां्पदयेत	खहनज	सां्पदयेला	अतयांत	महत्वाचये	सरान	
आहये.	 ्पयागावरणातील	 हवहवध	 प्रहरियाांनी	 ही	 खहनजये	 तयार	 झालयेली	
असतात.	

्पृथवीवरील	 खडक	 मुखयतवये	 खहनजाांचये	 बनलयेलये	 असतात.	
खाणकामा ारये	ही	खहनजये	मानवास	उ्पलबध	होतात.	

हनसगागात	रोडयेच	धातू	मुक्त	ससरतीत	आढळतात.	उदा.,	सोनये,	
चाांदी,	ताांबये,	प्लॅहटनम	आहण	 हबसमर.	बहुतयेक	सवगा	धातू	सांयुगाांचया	
सवरू्पात	आढळतात.	जया	खहनजाांमधयये	धातूचये	प्रमाण	जासत	असतये	
तयाला	 धातुक	 महणतात.	 धातुकाां्पासून	 धातू	 हकफायतशीररीतया	
हमळवता	ययेतात.		हवहशष्	 रांग,	 चकाकी,	 कठीण्पणा,	 आकार	
(लाांबी),	फटी,	्छटा	याांवरून	खहनजाांचये	गुणधमगा	स्पष्	होतात.	
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अधातू खननजे धातू खननजे ऊजा्धरू्पी 
खननजे

अ क,	गांधक,		
हजपसम,	्पोटलॅश,		
ग्रलॅफाईट,	हहरा,	
फेलडस्पार.

लोह,	सोनये,	
चाांदी,	करील,	
बॉकसाईट,	
माँगनीज	
प्लॅहटनम,	
टांगसटन.

दगडी	कोळसा,	
खहनज	तयेल,	
नैसहगगाक	वायू.	

रतने व रतनसम खननजे 
हहरा,	 माहणक,	 नीलमणी,	 ्पाचू,	 जयेड,	 हझरकॉन	
अशी	 काही	 महत्वाची	 खहनजये	 रतनसवरू्पात	
वा्परली	जातात.	तयाांना	मोठी	मागणी	असतये.

कोण काय करते? 
a 	 l	 	 e,	 धनबाद	 ही		

1 26	 साली	 खाणकाम	 हशक्षणाचया	 सांदभागात	
सरा्पन	झालयेली	सांसरा	आता	इंनडयन इन सट ूट 

फ टे न ल जी	महणून	कायगारत	आहये.

माहीत आहे का तुमहांला?

	 भूगभागात	 हमठाचये	 साठयेही	 सा्पडतात.		
हये	खहनज	मीठ	‘सधव	मीठ’	हकुंवा	‘शेंदयेलोण’	या	
नावानये	जयेवणात	आहण	काही	आैषधाांत	वा्परलये	
जातये.	

इंटरनेट माझा नमत्
2.	 	 e	वरून	खहनज	उतखननाचये	सवहहडओ	हमळवा	व	वगागात	सादर	करा.
1.	हवहवध	खहनजाांची	हचत्ये.	 . 4 .

खननजे कशी तयार झाली? 
भूकवचातील	 मलॅगमा	 व	
जवालामुखीचया	 उद्रयेकातून	
बाहयेर	 ्पडणारा	 लावहारस	
रांड	 झालयानये	 तयाचये		
सफहटकाांत	 रू्पाांतर	 होऊन	
खहनजहनहमगाती	हायेयेतये.	

बाष्पीभवनाचया	
माधयमातून	सरायुरू्प	
सफहटक	हश क	
राहहलयानये	खहनजहनहमगाती	
होतये.

ता्पमान	व	दाब	
याांचयातील	मोठ्ा	
बदलामुळये	खहनजये	एकातून	
दुसऱया	सवरू्पात	
रू्पाांतररत	होतात.

काही	 सजीवाां्पासून		
असेंहद्रय	 खहनजाांची	
हनहमगाती	होतये.	उदाहरणारगा,	
सांरक्षणासाठी	तयार	झालयेलये	
शरीरावरील	 कवच.		
जसये,	 शांख-हशां्पलये,	
माशाांची	हाडये	इतयादी.

गुणधमा्धनुसार खननजांचे वगमीकरण

ग्रॅफा ट

हला ट

नज समअ क

मरॅ ेटा ट
नहरानहरानहरानह

अ क

नशं्पला
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काही प्रमुख खननजे व धातुके 
1. लोहखननज ः	 अशुद्ध	 सवरू्पात	 सा्पडणाऱया	 लोखांडास	
लोहखहनज	 महणतात.	 टाचणी्पासून	 तये	अवजड	उद्ोगधांद्ाां्पयांत	
हवहवध	 साहहतयहनहमगातीमधयये	 लोखांड	 वा्परलये	 जातये.	 उदाहरणारगा,	
शयेतीची	अवजारये,	रयेलवये	रूळ	इतयादी.
	 मलॅग्येटाईट,	 हयेमलॅटाईट,	 हलमोनाईट,	 हसडयेराईट	 ही	 चार	 प्रमुख	
लोहखहनजये	आहयेत.
2.	मँगनीज ः	माँगनीजची	खहनजये	काब नयेट,	हसहलकेट,	ऑकसाइड	या	
सवरू्पात	आढळतात.	 माँगनीजचया	 सांयुगाचा	 वा्पर	 षधये	 तयार	
करणयासाठी	तसयेच	काचयेला	गुलाबी	रांग्छटा	दयेणयासाठी	केला	जातो.	
हवद्ुत	उ्पकरणाांमधययेही	माँगनीज	वा्परलये	जातये.	
3.	ब सा ट ः	बॉकसाईट	हये	ॲलयुहमहनअमचये	प्रमुख	धातुक	आहये.	
यामधयये	 ॲलयुहमहनअमचये	 प्रमाण	 55%	 असतये.	 बॉकसाईट	 	 हये	
प्रामुखयानये	 ॲलयुहमहनअम	 ऑकसाइड्पासून	 बनलयेलये	 असतये.	
ॲलयुहमहनअम	हा	उततम	वीजवाहक	व	उषणतावाहक	अाहये.	तयाची	
घनता	कमी	आहये,	तयामुळये	हवमानये,	वाहतुकीची	साधनये,	हवद्ुत	तारा	
याांमधयये	तयाचा	प्रामुखयानये	वा्पर	केला	जातो.			
4.	तांबे ः	 ताांबये	 हये	 लोह	 व	 इतर	खहनजाांचया	 सासन्नधयात	अशुद्ध	
सवरू्पात	 सा्पडतये.	 ताांबये	 हये	 शी 	 हवद्ुतवाहक	 अाहये,	 तयामुळये	
हवजयेचया	 तारा,	 रयेहडओ,	 टयेहलफोन,	 वाहनये	 तसयेच	 भाांडी	 व	 मूतणी	
हनहमगातीमधयये	ताांबयाचा	वा्पर	केला	जातो.	
5.	अ क ः अ क	हये	हवद्ुतरोधक	असून	तयाचया	रराांचया	जाडीवर	
तयाची	हकुंमत	ठरतये.		 षधये,	रांग,	हवद्ुतयांत्ये	व	उ्पकरणये,	हबनतारी	
सांदयेश	यांत्णा	अशा	अनयेक	हठकाणी	अ काचा	वा्पर	करणयात	ययेतो.	

मानहती नमळवा. 

	 इहतहास्पूवगा	 काळात		
धातूखहनजाचा	 वा्पर	 केलयामुळये	
हवहवध	युगाांना	हवहवध	नावये	कशी	
प्राप्त	झाली	आहयेत?

16.2 खननजांचे उ्पयोग

	 दैनांहदन	वा्परामधयये	ऊजागाहनहमगातीसाठी	 हवहवध	्पदारगा	वा्परलये	जातात.	अशा	्पदाराांना	इांधनये	असये	महणतात.		
ही	इांधनये	सरायू,	द्रव,	वायू	या	अवसराांमधयये	आढळून	ययेतात.	
दगडी कोळसा ( )
	 लाखो	वषाां्पूवणी	नैसहगगाक	घडामोडींमुळये	जांगलये	जहमनीत	गाडली	गयेली.	तयाांचयावर	मातीचये	रर	जमा	होत	गयेलये.		
वरून	प्रचांड	दाब	व	्पृथवीचया	्पोटातील	उषणता	याांचा	्पररणाम	होऊन	गाडलया	गयेलयेलया	वनस्पतींचये	रू्पाांतर	हळूहळू	
इांधनात	झालये.	तया	वनस्पतींचया	अवशयेषाां्पासून	दगडी	कोळसा	तयार	झाला,	तयामुळये	कोळशाला	जीवा म इंधन  
(  ) महणतात.	

1.	इांधन	महणजये	काय?	
2.	कोणकोणतया	नैसहगगाक	सांसाधनाांचा	आ्पण	इांधन	महणून	वा्पर	करतो?सांगा ्पाहू !

इंधन ( )
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	 दगडी	कोळसा	हा	खाणींमधयये	सा्पडतो.	
्पीट,	हलग्ाइट	(रिाउन	कोल),	हबटुहमनस	
कोल,	अाँ ासाइट	हये	दगडी	कोळशाचये	प्रकार	
आहयेत.	अाँ ासाइट	हा	उ 	प्रतीचा	कोळसा	
आहये.	
	 दगडी	कोळसा	हा	एक	प्रकारये	काबगानचा	
साठा	 असून	 तया्पासून	 सषणक	 ऊजागा	
हमळवणयासाठी	तो	जाळला	जातो.	 सषणक	
वीजहनहमगाती	कद्रामधयये	दगडी	कोळसा	इांधन	
महणून	 वा्परतात.	 तसयेच	 तयाचा	 उ्पयोग	
बॉयलसगा	 व	 रयेलवये	 इांहजनये	 चालवणयासाठीही	
केला	 जातो.	 दगडी	 कोळशाचा	 उ्पयोग	 सवयां्पाकासाठी	आहण	 हवटा	 भाजणयासाठी	 वीटभट्	टाांमधययेही	 मोठ्ा	
प्रमाणात	केला	जातो.	 द्ोहगक	हवकासात	दगडी	कोळसा	या	ऊजागासाधनाचये	महत्वाचये	योगदान	आहये.	दगडी	
कोळशा्पासून	प्रोड्ूसर	गलॅस	व	वॉटर	गलॅस	ह्ा	वायुरू्प	इांधनाांची	हनहमगाती	केली	जातये.

खहनज	तयेल	व	नैसहगगाक	वायूांची	हनहमगाती	कशी	झाली	असयेल?ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

16.4 खननज तेल व नसनग्धक वायुनननम्धती

लाखो वषा्पूवमी हजारो वषा्पूवमी आता	

16.3 दगडी कोळसानननम्धती

कोण काय करते?
	 तयेल	आहण	नैसहगगाक	वायू	महामांडळाची	( )	सरा्पना	14	ऑगसट	1 56	रोजी	झाली.	तये	भारत	
सरकारचया	्पयेट्ोहलअम	आहण	नैसहगगाक	वायू	मांत्ालयाांतगगात	कायगा	करतये.	 	ही	भारतातील	सवाांत	
मोठी	तयेल	आहण	वायू	सांशोधन	अाहण	उत्पादन	कुं्पनी	असून	हतचये		मुखयालय	डयेहराडून,	उततराखांड	ययेरये	
आहये.	 	 ारये	भारतातील	सुमारये	77%	कचचया	तयेलाचये	आहण	सुमारये	62%	नैसहगगाक	वायूचये	उत्पादन	
केलये	जातये.	वयावसाहयकदृषटा	भारतामधील	भूगभागातील	7	तयेलसाठ्ाां्पैकी	6	तयेलसाठ्ाांचा	शोध	 	
नये	यशसवीरीतया	घयेतला	आहये.

वयेळ	

दाब	

उषणता
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नसनग्धक वायू (  )
	 नैसहगगाक	 वायू	 हये	 महत्वाचये	 जीवाशम	 इांधन	
असून	 तये	 भूगभागात	 ्पयेट्ोहलअमचया	 सासन्नधयात	
तसयेच	काही	 हठकाणी	फक्त	नैसहगगाक	वायू	 महणून	
सा्पडतये.	नैसहगगाक	वायूांमधयये	हमरयेन	(CH4)	हा	मुखय	
घटक	 असताये.	 इरयेन	 (C2H6),	 प्रो्पयेन	 (C3H8),	
बयूटयेन	(C4H10)	हये	घटक	अल्प	प्रमाणात	असतात.		

	 नैसहगगाक	 वायू	 हा	 भूगभागात	 सजीवाांचया	
अवशयेषाां्पासून	 उ 	 दाबाखाली	 तयार	 होतो.	 हये	
इांधन	वायुवाहहनीचया	साहाययानये	दूरवर	वाहून	नयेलये	
जाऊ	शकतये,	मात्	वायुवाहहनयाांचया	जाळ्ाअभावी		
तयाचये	रू्पाांतरण		उ 	दाबाखाली	कुंप्रयेस्	ड	नलॅचरल	
गलॅस	 (   )	 ‘C ’	 व	
हलस फाइड	 नलॅचरल	 गलॅस	 (   

)	 ‘ ’	 मधयये	 केलये	 जातये.	 तयामुळये	 तयाची	
वाहतूक	करणये	सुलभ	होतये.

 ची वनश े
1.	सहज	्पयेट	घयेतो.
2.	जवलनानांतर	घनकचरा	हश क	राहत	नाही.	
3.	कमी	प्रमाणात	C 2	आहण	्पाणी	तयार	होतये.	
4.	इतर	प्रदूषके	तयार	होत	नाहीत.
5.	सहजतयेनये	वाहून	नयेता	ययेतो.
6.	जवलनावर	सहज	हनयांत्ण	ठयेवता	ययेतये.

1.		खहनज	 तयेलाला	  	 असये	 का	
महणतात?

2.		दगडी	 कोळसा	  	 महणून	 का	
ओळखला	जातो?

3.	 भूगभागातील	खहनजसां्पतती	 सां्पून	 गयेली	 तर	काय	
होईल?

जरा डोके चालवा.माहीत आहे का तुमहांला?
	 जीवाशम	(जीव	 	सजीवसृष्ी,	अशम	 	दगड)	
महणजये	 जीवाचये	 दगडात	 झालयेलये	 रू्पाांतर.	 जीवाशम	
महणजये	लाखो	वषाां्पूवणी	गाडलया	गयेलयेलया	सजीवाांनी		
मागये	ठयेवलयेलया		आ्पलया	अससततवाचया	खुणा	होत.	
काही	वयेळा		सजीवाांचये	ठसये	कोळशाचया,	दगडाांचया	
्पृष्ठभागावर	हदसतात.	

खननज तेल (  )
	 जहमनीखाली	 गाडलया	 गयेलयेलया	 सेंहद्रय	
्पदाराांचया	हवघटन	हरिययेतून	तयार	झालयेलये	द्रवरू्प	
इांधन	 महणजये	खहनज	तयेल	होय.	लाखो	वषाां्पूवणी	
समुद्री	जीव	मृत	झालयावर	तये	समुद्राचया	तळाशी	
गयेलये.	तयाांचयावर	माती	व	वाळूचये	रर	जमा	झालये.	
जासत	दाब	व	उषणता	याांमुळये	या	मृत	जीवाांचया	
अवशयेषाांचये	खहनज	तयेलात	रू्पाांतरण	झालये.	
	 खहनज	 तयेल	 हये	 भूगभागातून	 हवहहरींद्	वारये	
काढलये	जातये.	खहनज	तयेल	हये	प्रामुखयानये	्पांकाशम,	
शयेल,	वालुकाशम	व	चुनखडक	याांमधयये	भूगभागात		
सुमारये	1000	तये	3000	मीटर	खोलीवर	सा्पडतये.	
खहनज	 तयेल	 हये	 ्पयेट्ोहलअम	 हकुंवा	 क ये	 तयेल	
महणून	ओळखलये	जातये.	तये	हहरवट,	त्पहकरी	रांगाचये	
असतये.	्पयेट्ोहलअम	हये	प्रामुखयानये	हायड्ोकाबगान	या	
प्रकारचया	अनयेक	सांयुगाांचये	हमश्रण	असून	तयामधयये	
ऑसकसजन,	नायट्ोजन	तसयेच	गांधकाची	सांयुगयेही	
असतात.	 तयेलहवहहरींचया	 माधयमातून	
्पयेट्ोहलअमचये	 उतखनन	 करून,	 प्रभाजी	
ऊधवगा्पातनानये	 तयातील	अनय	 घटक	 वयेगळये	केलये	
जातात.	 ्पयेट्ोहलअम्पासून	 हवमानाचये	 ्पयेट्ोल,	
्पयेट्ोल,	हडझयेल,	केरोसीन,	नलॅपरा,	वांगण,	डाांबर	हये	
घटक	 हमळतात.	 तयाांचा	 उ्पयोग	 इांधन	 महणून	
तसयेच	रांग,	जांतुनाशके,	सुगांधी	द्रवयये,	कृहत्म	धागये	
याांचया	हनहमगातीत		होतो.
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	 नलल फा ड ्पेटट्ोनलअम गरॅस ( ) 
	 अशुद्ध	्पयेट्ोहलयमचया	शुद्	धीकरणातून	्पयेट्ोहलअम	गलॅसची	हनहमगाती	होत	असतये.	्पयेट्ोहलअम	गलॅसवर	उ 	
दाब	दयेऊन	तयाचये	आकारमान									्पट	करताना	तयाचये	द्रवात	रू्पाांतर	होतये.		दाबाखाली	द्रवरू्प	अवसरयेत	
राहावा	यासाठी	तो	जाड	्पोलादी	टाकयाांमधयये	साठवतात.	साठवलयेलया	टाकीमधून	बाहयेर	ययेताना	याचये	्परत	वायूत	
रू्पाांतर	होतये.	या	वायूत	प्रामुखयानये	प्रो्पयेन	आहण	बयुटयेन	हये	दोन	घटक	30	ः	70	या	प्रमाणात	असतात.	तो	
वासरहहत	असतो	्परांतु	कोणतयाही	कारणानये	तयाची	गळती	झालयावर	लगयेच	समजून	ययेऊन	अ्पघात	टळावा	
यासाठी	तयामधयये	‘इहरल	मरकॅपटन’		हये	ती 	व	हवहशष्	वासाचये	रसायन	अल्पप्रमाणात	हमसळलयेलये	असतये.	
यामुळये	 		ची	गळती	आ्पलया	लगयेच	लक्षात	ययेतये.	

240
1

नैसहगगाक	वायू	हये	्पयागावरणसनयेही	इांधन	कसये?

माहीत आहे का तुमहांला?

	 झ्पाटानये	वाढणाऱया	लोकसांखययेमुळये	इांधनाांची	मागणी	वाढली	आहये.	मात्	जीवाशम	इांधनाचये	साठये	मयागाहदत	
आहयेत.	वाढीव	मागणीची	्पूतगाता	करणये	अवघड	होत	चाललये	आहये,	तये	सां्पणयाची	भीती	महणजये	ऊजागा	सांकट	होय.

 खहनज	तयेल,	दगडी	कोळसा	या	जीवाशम	इांधनाांचये	मयागाहदत	साठये	व	वाढती	मागणी	महणून	्पयागायी	इांधनये	वा्परात	
ययेऊ	लागली	आहयेत.	हायड्ोजन,	जैव	इांधनये,	हमरयेनॉल	हकुंवा	वुड	अलकोहोल,	इरयेनॉल	हकुंवा	ग्रीन	अलकोहोल	ही	
काही	्पयागायी	इांधनये	आहयेत.
वनसं्पतती (  )

जंगलाची काय - संरक्षक काय
1.		 भू्पृष्ठावरून	वाहणाऱया	्पाणयाचा	वयेग	कमी	

करणये.
2.		 मृदा-धू्पयेला	प्रहतबांध	करणये.	
3.		 जहमनीत	्पाणी	मुरणयास	मदत	करणये.	
4.		 ्पुराांवर	हनयांत्ण	ठयेवणये.	
5.		 बाष्पीभवनाचा	वयेग	कमी	करणये.	
6.		 वनय	जीवाांचये	सांरक्षण	करणये.
7.		 हवयेतील	वायुांचये	सांतुलन	राखणये.
	 	 	 अशा	 ररतीनये	 ्पयागावरणाची	 गुणवतता	

सुधारणयास	व	हटकवणयास	जांगलाांची	मदत	
होतये.

सांगा ्पाहू !

्पुसतक माझा नमत्

जरा डोके चालवा.

1.	जांगल	महणजये	काय?
2.	जांगलाचये	कोणकोणतये	उ्पयोग	आहयेत?

भूगोल	्पाठ््पुसतक	तसयेच	इतर	सांदभगा्पुसतकाांमधून	भारतामधयये	असणारी	हवहवध	वनये	व	
तयाांनी	वया्पलयेला	भूभाग	हकती	आहये,	याहवषयी	माहहती	हमळवा.

वनस्पतींचया	 हवहवध	 जातींनी	 वया्पलयेलया	
सवगासाधारण	हवसतृत	प्रदयेशास	जांगल	महणतात.	हवहवध	
वनस्पती,	प्राणी	व	सूक्मजीव	याांचा	नैसहगगाक	अहधवास	
महणजये	जांगल	होय.	जगाचया	एकूण	भूभागाां्पैकी	सुमारये	
30%	 भूभाग	 जांगलाांनी	 वया्पलयेला	 आहये.	 जांगलाांची	
हवहशष्	अशी	सांरक्षक	व	उत्पादक	कायजे	आहयेत.	
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लाकूड 
साग,	 हशसम,	कडुहनांब,	बाभूळ,	सुबाभूळ	या	

झाडाां्पासून	मजबूत	व	हटकाऊ	तसयेच	जळाऊ	लाकूड	
हमळतये.	 याचा	 उ्पयोग	 घरातील	 लाकडी	 सामान,	
शयेतीची	अवजारये,	 हवहवध	वसतू	 तयार	करणयासाठी,	
तसयेच	बाांधकामात	केला	जातो.	

	जांगलसां्पतती्पासून	धागये,	कागद,	रबर,	हडांक,	
सुगांधी	द्रवयये	हमळतात.	लयेमन	ग्रास,	वहलॅहनला,	केवडा,	
खस,	 हनलहगरी	 याां्पासून	 सुगांधी	 व	 अकयुक्त	 तयेलये	
तयार	 केली	 जातात.	 साबण,	 सौंदयगाप्रसाधनये,	
अगरबतती	बनवणयासाठी	चांदन	लाकूड,	 हनलहगरीचये	
तयेल	 वा्परतात.	 याांहशवाय	 हवहवध	 फळये,	 कुंदमुळये,	
मध,	लाख,	कात,	रांग	असये	अनयेक	्पदारगा	हमळतात.

1.	रबराचा	्पुरवठा	राांबला	तर	कोणकोणतया	सुहवधा	सांकटात	ययेतील?
2.	जांगलतोडीचये	काय	दुष्पररणाम	होतात?

षधी वनस्पती		 	 	 	 	
वनस्पती षधी उ्पयोग

अडुळसा
बयेल
कडुहनांब
सदाफुली
दालहचनी
हसांकोना	

खायेकला,	कफ	दूर	करणयासाठी.
अहतसार	ावर	इलाज.
ता्प,	सदणी	याांवर	इलाज.
अकागाचा	कॅनसरवर	उ्पचार.
अहतसार,	मळमळ	याांवर	इलाज.
मलयेररयावर	 षध

अशवगांधा,	शतावरी,	आवळा,	 हहरडा,	बयेहडा,	
तुळस	अशा	 षधी	वनस्पती	आहण	 तयाांचये	 उ्पयोग	
याांची	 यादी	 तयार	 करा.	 तुमचया	 ्पररसरातील		
वनस्पहतशासत्ाचये	 जाणकार,	आजी-आजोबा	 याांची	
माहहती	घयेणयासाठी	मदत	घया.

उत्पादक काय

जंगल संवध्धन कसे करावे?
1.		कमी	वय	असलयेली	झाडये	तोडू	नययेत.
2.		जयेवढी	झाडये	तोडली	जात	आहयेत,	तया्पयेक्षा	
जासत	झाडाांची	लागवड	करावी	 व	 तयाांची	
काळजी	घयावी.

3.	जांगल	वा्पराबाबत	असलयेलये	कडक	हनबांध,	
कायदये,	हनयम	याांचये	्पालन	करावये.

सागरसं्पतती (  )

1.	्पृथवीवरील	महासागर	कोणतये?
2.	समुद्राचये	्पाणी	खारट	असूनसुद्धा	तये	अा्पणाांस	उ्पयुक्त	कसये	ठरतये?

्पृथवीवर	जहमनी्पयेक्षाही	अहधक	भाग	सागरानये	वया्पला	आहये.	हये	आ्पण	अभयासलये	आहये.
महासागरा्पासून	 मोठ्ा	 प्रमाणावर	 ऊजागा	 प्राप्त	 केली	 जाऊ	 शकतये.	 भरती-अोहोटीचया	 लाटा	 आहण	

समुद्रप्रवाहाांचा	उ्पयोग	ऊजागाहनहमगातीसाठी	केला	जात	आहये.	याहवषयी	आ्पण	मागील	इयततयेत	भूगोल	हवषयातही	
माहहती	 घयेतली	आहये.सागरजलात,	 सागरतळावर	 व	 सागरतळाखाली	 हवहवध	 नैसहगगाक	 सां्पततींचये	 साठये	आहयेत.		
समुद्र	व	महासागरातून	प्राप्त	होणाऱया	या	सां्पततीला	‘सागरसां्पतती’	असये	महणतात.	

जरा डोके चालवा.

थोडे आठवा.
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सांगा ्पाहू !

सागरी खननज व जनवक सं्पतती (   -   )

भूगभागात	जयाप्रमाणये	खहनजये	सा्पडतात,	तयाप्रमाणये	समुद्रात,	समुद्राखाली	 	खहनजये	
सा्पडत	असतील	का?

महासागराचया	 ्पाणयात	 हवरघळलयेलया	 ससरतीत	 अबजावधी	 टन	
खहनजये	आहयेत	असये	शासत्ज्ाांचये	 मत	आहये.	सागर	आहण	महासागराचया	
तळाशी	 करील,	 रिोहमअम,	 फॉसफेट,	 ताांबये,	 जसत,	 लोखांड,	 हशसये,	
माँगनीज,	गांधक,	युरयेहनअम	इतयादींचये	साठये	फार	मोठ्ा	प्रमाणावर	आहयेत.	
सागरातून	अनयेक	प्रकारची	 रतनये,	शांख,	 हशां्पलये,	मोती	 हमळतात.	खऱया	
मोतयाांची	हकुंमत	सोनया्पयेक्षासुद्धा	अहधक	असतये.

सागरतळामधयये	 खहनज	 तयेलाचा	 व	 नैसहगगाक	 वायूचा	 साठा	 मोठ्ा	
प्रमाणावर	उ्पलबध	आहये.	हवहहरी	खोदून	आ्पण	तयेल	व	वायू	हमळवतो.

सागरी खननजसं्पतती सागरी जनवक साधनसं्पतती
रोररअम	-	अणु	ऊजागाहनहमगातीमधयये	वा्पर.		
मलॅग्येहशअम	-	कॅमयेऱयाचया	 लॅश	बलबमधयये.
्पोटलॅहशअम	-	साबण,	काच,	खतहनहमगाती	
																	मधील	प्रमुख	घटक.
सोहडअम	-	का्पड,	कागदहनहमगातीमधयये	वा्पर.
सलफेट	-	कृहत्म	रयेशीम	तयार	करणये.

कोळांबी,	सुरमई,	्पा्पलयेट	इतयादी	मासये	-	प्रहरनये	व			जीवनसत्वये	
याांचये	 ोत	असलयानये	अन्न	महणून	प्रमुख	उ्पयोग.		
सुकट,	बोंबील	याांची	भुकटी	-		कोंबड्ाांचये	खाद्,	उततम	खत	
महणून	शयेतीसाठी	वा्पर.
हशां्पलये-	 षधहनहमगाती,	अलांकार,	शोभयेचया	वसतू	हनहमगातीसाठी.
बुरशी	-	प्रहतजैहवकाांची	हनहमगाती.
शाक,	कॉड	मासये	-	अ,ड,इ	जीवनसत्वयुक्त	तयेलहनहमगाती.
समुद्रकाकडी	-	कॅनसर	तसयेच	टूमर	रोखणयासाठी	 षध	महणून	
वा्पर.	

16.5 सागरसं्पतती

भारतात	सागरतळातून	खहनज	तयेल	व	नैसहगगाक	वायू	हमळवणयासाठी	
1 74	साली	 मुांबई	 हाय	 या	 हठकाणी	 ‘सागरसम्ाट’	 ही	 ्पहहली	खहनज	
तयेलहवहीर	खणली	 गयेली.	 या	 हवहहरीतून	 हमळणारा	 नैसहगगाक	 वायू	 ्पाइ्प	
लाइनद्	वारये	उरण	या	हठकाणी	वाहून	आणला	जातो.		

क	 वायूचा	 साठा	 मोठ्ाक	 वायूचा	 साठा	 मोठ्ाक	 वायूचा	 साठा	 मोठ्
ळवतो.
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1. खाली नदले्या तीन प्रकारांचया आधारे नसनग्धक
साधनसं्पततीचे वण्धन नलहा.
अ.	खहनजसां्पतती
आ.	वनसां्पतती
इ.	सागरसां्पतती

2 खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत  नलहा. 
अ.	 जीवाशम	 इांधन	 महणजये	 काय?	 तयाांचये	 प्रकार	

कोणतये?
आ.		 खहनज	 तयेला्पासून	 कोणकोणतये	 घटक्पदारगा	

हमळतात,	तयाांची	यादी	करा.
इ.	 जांगलातून	आ्पणाांस	काय	काय	हमळतये?
ई.	 सागरसां्पततीमधयये	 कशाकशाचा	 समावयेश	

होतो?	 तयाचा	 आ्पलयाला	 काय	 उ्पयोग	
आहये?	

उ.	 वाहनाांसाठी	 वा्परलया	 जाणाऱया	 इांधनाचा	
अ्पवयय	का	टाळावा?

ऊ.	 वनस्पती	 व	 प्राणी	 याांचये	 जांगलातील	 वैहवधय	
का	कमी	होत	चाललये	आहये?

ए.	 ्पाच	खहनजाांची	 नावये	 व	 तयाां्पासून	 हमळणारये	
उ्पयुक्त	्पदारगा	हलहा.

.	 धातुकाां्पासून	 धातू	 हमळवणयाचया	
प्रहरिययेमधील	दोन	महत्वाचये	टप्पये	हलहा.

सवा याय

3. नसनग्धक साधनसं्पततीचे जतन व संवध्धन करणयाचे 
उ्पाय कोणते आहेत?

4. खालील  घतक्ता ्पूण्ध करा.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

आ्पलया	 गरजा	 भागवणयासाठी	 नैसहगगाक	
साधनसां्पतती	 महत्वाची	 असतये.	 काही	
साधनसां्पततीचये	 साठये	 मयागाहदत	 आहयेत.	 अहत-	
वा्परानये	तये	लवकर	सां्पणयाचा	धोका	आहये.	नैसहगगाक	
समतोल	राखणयासाठी	नैसहगगाक	साधनसां्पततीचया	
वा्परावर	आ्पण	हनयांत्ण	ठयेवायला	हवये.

सागरी यवसाय 
1. मासयेमारी-	प्रमुख	वयवसाय
2.	हमठागरये-	हमठाची	शयेती	हा	मोठा	उद्ोग
3. वाहतूक	वयवसाय-	सागरी	मागगा	(जलमागगा)
4. सागरी	्पयगाटन	-	आहरगाक	उत्पन्नाचये	साधन
5. शोभयेचया	वसतू	बनवणये.

इांधनये

सरायुरू्प

नैसहगगाक	वायू

जीवाशम	इांधनये

खहनज	तयेल

्पीट,	हलग्ाईट
हबटुहमनस
अाँ ासाईट

5. देशाची आनथ्धक लसथती नसनग्धक साधनसं्पततीवर
कशी अवलंबून आहे?

6. तुमचया शाळेचया ्प रसरात, घराशेजारी
कोणकोणतया षधी वनस्पती लावाल? का?

उ्पकम ः
1. 	 हवहवध	आकार	व	रांगाांचये	शांख	व	हशां्पलयाांचा	

सांग्रह	करून	एखादी	शोहभवांत	वसतू	बनवा.
2. 	 हवहवध	 खहनजाांचया	 खाणींहवषयी	 माहहती	

हमळवा.

t t t
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	 सूयगाहकरण	 जयेवहा	 एखाद्ा	 काचयेचया	 लोलकातून	 जातात,	 तयेवहा	 लोलकाचया	
दुसऱया	बाजूकडून	कोणकोणतया	रांगाांचा	्पट्	टा	हदसतो?

थोडे आठवा.

	 प्रकाश	हा	अनयेक	रांगाांचा	बनलयेला	असतो,	हये	तुमही	मागचया	वषणी	जाणून	घयेतलये.	झरोकयातून	घरात	ययेणाऱया	
उनहाचया	प्रकाशझोतात	हदसणारये	धूहलकणही	तुमही	्पाहहलये	असतील.	दाट	धुकयातून	गाडी	जाताना	गाडीचये	समोरील	
हदवये	लावलये	जातात.	तया	हदवयाांचा	प्रकाशझोत	तुमही	्पाहहला	असयेल.		प्रकाशझोत	 जयेवहा	 अा्पण	 ्पाहतो,	 तयेवहा	
आ्पलयाला	काय	हदसतये?	तया	झोतात	सूक्म	धूहलकण	तरांगताना	हदसतात.	तयामुळयेच	तर	प्रकाशझोत	आ्पलयाला	
हदसतो.	सकाळी,	सायांकाळी	आ्पलयाला	आकाशात	हवहवध	रांग्छटा	्पाहायला	हमळतात.	अवकाशातून	हदसणाऱया	
्पृथवीची	उ्पग्रहानये	काढलयेली	्छायाहचत्ये	्पाहहली,	की	 तयात	्पृथवी	आ्पलयाला	 हनळसर	 हदसतये.	हा	सवगा	कशाचा	
्पररणाम	आहये?	

प्रकाशाचे नवनकरण (   )

(लयेझर	हकरणाांचा	वा्पर	करायचये	सवगा	प्रयोग	हशक्षकाांचया	्पयगावयेक्षणाखाली	करावये.)करून ्पहा.

सानहतय ः काचयेचये	चांचु्पात्,		लयेझर	्पॉइांटर	(डायोड	लयेझर),	्पाणी,	दूध	हकुंवा	दूध	्पावडर,	चमचा,	ड्ॉ्पर	इतयादी.
कृती ः काचयेचया	चांचु्पात्ात	सवच्छ	्पाणी	घया.	तयात	लयेझर	
हकरण	सोडून	्पाणयात	प्रकाशझोत	हदसतो	का	तये	्पहा.	
	 अाता	ड्ॉ्परनये	दुधाचये	काही	रेंब	्पाणयात	टाकून	ढवळा.	
्पाणी	 काहीसये	 गढूळ	 झालयेलये	 हदसयेल.	 आता	 ्पुनहा	 लयेझर	
हकरण	 तयात	सोडा.	प्रकाशझोत	प्रकाशहकरणाांचये	अससततव	
दाखवयेल.
	 साधया	्पाणयात	असा	प्रकाशझोत	आ्पलयाला	 हदसत	
नाही,	 ्परांतु	 रोड्ा	 गढूळ	 ्पाणयात	 प्रकाशझोत	 स्पष््पणये	
हदसतो.	 ्पाणयात	 तरांगणाऱया	 दुधाचया	 सूक्म	 कणाांवर	
प्रकाशहकरण	 आदळून	 इकडये	 हतकडये	 हवखुरलये	 जातात.		
हये	हवखुरलयेलये	हकरण	आ्पलया	डोळ्ाांत	हशरलयास	प्रकाशाची	
जाणीव	आ्पलयाला	होतये. 17.1 लेझरचा प्रकाशझोत

17. प्रकाशाचे ्प रणाम

चांचु्पात्

लयेझर	्पॉइांटर
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कृती ः दुधा वजी	मीठ,	साखर	आहण	अ्पमाजगाक	चूणगा	(हडटजांट	्पावडर)	वयेगवयेगळ्ा	
चांचु्पात्ातील	्पाणयात	हमसळून	तयात	सोडलयेला	लयेझरचा	प्रकाशझोत	हदसतो	का	याचये	
हनरीक्षण	करा.

	 सूयगा	उगवलयावर	सवगा	्पररसर	प्रकाहशत	हदसतो.	आकाशाचा	सवगाच	भाग	उजळलयेला	हदसतो.	हये	हवयेतील	रयेणू,	
धूहलकण	व	इतर	सूक्म	कणाांमुळये	होतये.	हयेच	सूयगाप्रकाशाचये	हवयेतील	हवहवध	घटकाांचया	सूक्मकणाांमुळये	झालयेलये	हवहकरण	
होय.	्पृथवीवर	वातावरण	जर	नसतये,	तर	आकाश	हदवसा	काळये	हदसलये	असतये.	अरागात	रयेट	सूयगाच	हदसला	असता.	
्पृथवीचया	वातावरणाचया	बाहयेर	जाणाऱया	अहग्बाण	आहण	उ्पग्रहाांवरून	केलयेलया	हनरीक्षणाांवरून	याचा	्पडताळा	
आलयेला	आहये.

कृती ः सानहतय ः	दुधी	बलब	(एलईडी	चालणार	नाही,	
60	हकुंवा	100 	असलयेला),	टयेबल	लाँ्प,	जाड	काळा	
कागद,	हचकट्पट्	टी,	दाभण,	100/200	हमहललीटरचये	
काचयेचये	चांचु्पात्,	दूध	हकुंवा	दूध	्पावडर	ड्ॉ्पर,	चमचा	
इतयादी.
कृती ः	 टयेबल	 लाँ्पचया	 शयेडचये	 तोंड	 काळा	 कागद	 व	
हचकट्पट्	टीनये	हचकटवून	वयवससरत	बांद	करा.	कागदाला	
मधोमध	दाभणानये	1	तये	2	 हममी	 वयासाचये	 ह्छद्र	्पाडा.	
चांचु्पात्ात	 सवच्छ	 ्पाणी	 घया.	 हदवा	 चालू	 करून	
ह्छद्राला	 अगदी	 खयेटून	 चांचु्पात्	 ठयेवा.	 समोरून	 तसयेच	
0 चया	कोनातून	हनरीक्षण	करा.	आता	ड्ॉ्परनये	दुधाचये		
2-4	रेंब	्पाणयात	टाकून	ढवळा.	आता	्पुनहा	हनरीक्षण	
करा.	

	 गढूळ्पणा	ययेणयासाठी	कदाहचत	दुधाचये	आणखी	काही	रेंब	घालावये	लागतील.	 0 	चया	कोनातून	्पाहहलयास	
हनळी	्छटा	 हदसतये.	 हा	 हवखुरलयेला	 हनळ्ा	 रांगाचा	 प्रकाश	 हवहकरणानये	 हवखुरला	 गयेलयामुळये	 समोरून	 ्पाहहलयास	
ताांबडा-ह्पवळा	प्रकाश	हदसतो.	ह्छद्र	ताांबूस	हदसतये.
	(महत्वाचे ः	हा	प्रयोग	अांधाऱया	खोलीत	हवद्ाथयाांचया	्छोटा	गटानये	करावा.)	

करून ्पहा.

17.2 प्रकाशाचे नवनकरण

	 दुधाचये	रेंब	जासत	टाकलयास	समोरून	हदसणारा	ताांबूस	रांग	अहधक	गडद	
होतो.	रेंब	खू्प	जासत	झालयास	ताांबूस	रांग्छटा	हदसत	नाही.	असये	का	होतये?

	 वातावरणातील	नायट्ोजन,	ऑसकसजनसारखया	वायूांचया	रयेणूांमुळये	सूयगाप्रकाशाचये	हवहकरण	होयेतये.	तयातील	हनळ्ा	
रांगाचये	हवहकरण	सवाांत	जासत	होतये,	महणून	आकाश	हनळये	हदसतये.
	 सूयगाप्रकाश	 वातावरणाचया	 ररातून	 आ्पलया्पयांत	 ययेतो.	 सूयागासताचयावयेळी	 वातावरणाचया	 ररातून	 प्रकाश	
अहधक	अांतरातून	आ्पलया्पयांत	्पोहोचतो.	या	अहधक	अांतरामुळये	सूयगाप्रकाशामधील	 हनळ्ा	रांगाचया	प्रकाशाचये	
हवहकरण	जासत	होऊन	ताांबड्ा-ह्पवळ्ा	रांगाचा	प्रकाश	सरळ	आ्पलया्पयांत	ययेतो	आहण	सूयगा	ताांबडा	 हदसतो.	
ताांबड्ा	रांगाचया	प्रकाशाचये	हवहकरण	हनळ्ा	रांगा्पयेक्षा	कमी	होतये.	

जरा डोके चालवा.

चंचु्पात्

काळा कागद

टेबल लँ्प ्पाणी
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नबंद ोत व नवसता रत ोतामुळे नमळणारी ्छाया (       )

थोडे आठवा.

करून ्पहा.

ंद

सानहतय ः मयेणबतती/हवजयेरी,	्पुठ्	ठा,	्पडदा,	लहान	चेंडू,	मोठा	चेंडू	इतयादी.

्छाया	महणजये	काय?	ती	कशी	हनमागाण	होतये?

्छाया	कशी	असतये?
	 हवसताररत	 ोतामुळये	चेंडूचया	्छाययेचये	 हफकट	व	गडद	
असये	दोन	भाग	्पडद्ावर	हदसतात.	जो	भाग	(BC)	हफकट	
असतो,	तयाला	उ्पच्छाया ( )		महणतात.	तर	जो	
भाग	(A )	गडद		असतो	तया	भागाला	प्रच्छाया	( ) 
महणतात.	आता	 ्पुढील	 कृतीत	 हवसताररत	 ोता्पयेक्षा	 चेंडू	
मोठा	असलयास	काय	होतये	तये	्पाहू.	हवसताररत	 ोत	आहण	
चेंडू	याांमधील	अांतर	कायम	ठयेवून	्पडदा	तयाांचया्पासून	दूर	दूर	
सरकवा	 आहण	 चेंडूचया	 ्छाययेचये	 हनरीक्षण	 करा.	 ्पडदा	
जसजसा	दूर	जातो	तसतशा	मोठ्ा	चेंडूचया	प्रच्छाया	आहण	
उ्पच्छाया	मोठ्ा	मोठ्ा	झालयेलया	हदसतात.
	 आता	 मोठ्ा	 चेंडू वजी	 आकारानये	 प्रकाश ोताहून	
लहान	असलयेला	 चेंडू	 टाांगा	आहण	 चेंडूचया	 ्पडद्ावरील	
्छाययेचये	 हनरीक्षण	करा.	चेंडूचया	प्रच्छाया	आहण	उ्पच्छाया	
्पडद्ावर	 हदसतात.	 आता	 प्रकाश ोत	 आहण	 चेंडू	 न	
हालवता	 ्पडदा	चेंडू्पासून	 दूर	 दूर	 सरकवा	आहण	चेंडूचया	
्छाययेचये	 हनरीक्षण	करा.	 ्पडदा	 जसजसा	 दूर	 जातो	 तसतशी	
चेंडूची	 प्रच्छाया	 लहान-लहान	 होत	 जातये	 आहण	 एका	
हवहशष्	अांतरावर	ती	नाहीशी	हायेतये. 17.5  नवसता रत सत्ोत व लहान वसतूची ्छाया

	 चेंडूचया	AB	या	्छाययेचये	हनरीक्षण	करा.	
	 हबांदु ोता्पासून	 हनघालयेलये	 ,	 	 हये	 हकरण	चेंडूला	 स्पशगा	 करून	 ्पडद्ावर	अनुरिमये	 A	आहण	 	 ययेरये	
्पोहोचतात.	मात्	A	आहण		 	या	दरमयान	कोणतयेही	हकरण	न	आलयानये	तो	भाग	अप्रकाहशत	राहतो.	ही	गडद	्छाया	
हकुंवा	प्रच्छाया	( )	होय.		 हदवयासमोरचा	ह्छद्र	असलयेला	्पुठ्	ठा	जर	काढला	तर	काय	होईल?	आता	तो	
हबांदू ोत	राहत	नाही.	तयाला	नवसता रत ोत (  ) महणतात.	हवसताररत	 ोता्पासून	हमळणारी	

17.4 नवसता रत ोतामुळे नमळणारी ्छाया

A

A

A

B

D

D

P

P

P

B

B

N

N

C

C

M

M

	 	 ्पयेटती	 मयेणबतती	 हकुंवा	 हवजयेरी	 याां्पैकी	 एक	
प्रकाश ोत	 घया.	 तयाचयासमोर	 शयेजारील	 आकृतीमधयये	
दाखवलयाप्रमाणये	 एक	 बारीक	 ह्छद्र	 ( )	 असलयेला	 ्पु ा	
धरा.	 या	 बारीक	 ह्छद्रातून	 	प्रकाश	आलयेला	 हदसयेल.	अशा	
ोताला	नबंद ोत (  )	महणतात.	्पुठ्ठासमोर	
सुमारये	1	मीटर	अांतरावर	एक	्पडदा	उभा	ठयेवा.	्पडदा	आहण	
हबांदु ोत	या	दरमयान	एक	चेंडू		टाांगा.	

चेंडू

चेंडू

चेंडू

17.3  नबंद ोतामुळे नमळणारी ्छाया
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सूय्धग्हण (  )
	 हफरता	हफरता	सूयगा	व	्पृथवी	याांचया	दरमयान	जयेवहा	
चांद्र	ययेतो	तयेवहा	चांद्राची	सावली	्पृथवीवर	्पडतये	आहण	
तयामुळये	 तयेव ा	 भागातून	 सूयगा	 हदसत	 नाही,	 तयाला	
सूय्धग्हण	असये	महणतात.	सूयगाग्रहण	हये	अमावासययेलाच	
हदसतये.	 सूयगाग्रहण	 आांहशक	 हकुंवा	 ्पूणगा	 असतये.	 काही	
वयेळा	 सूयगाहबांब	 चांद्रामुळये	 ्पूणगा्पणये	 झाकलये	 जातये	 तयेवहा	
‘खग्रास’	 सूयगाग्रहण	 होतये.	 जयेवहा	 सूयगाहबांब	 चांद्रामुळये	
्पूणगा्पणये	झाकलये	जात	नाही	तयेवहा	 ‘खांडग्रास’	सूयगाग्रहण	
होतये.	सूयगाग्रहणाचया	वयेळी	हाहनकारक	अहतनील	हकरण	
्पृथवीवर	 ्पोहोचतात.	 सूयगाग्रहण	 हये	 उघड्ा	 डोळ्ाांनी	
कधीही	 बघू	 नयये.	 तयासाठी	 हवहशष्	 प्रकारचये	 काळये	
चशमये	वा्परावये.	

ग्हण ( )
ग्हण महणजे नेमके काय?
	 ्पृथवीभोवती	चांद्र	हफरतो	व	चांद्रासह	्पृथवी	सूयागाभोवती	हफरतये.	या	सवाांचया	 मणकक्षा	वयेगवयेगळ्ा	आहयेत.	
जयेवहा	सूयगा,	चांद्र,	्पृथवी	एका	सरळ	रयेषयेत	ययेतात	तयेवहा	ग्रहण	लागलये	असये	महणतात.

चंरिग्हण (  )
	 सूयगा	 आहण	 चांद्र	 याांचयामधयये	 ्पृथवी	 आली	 की	
्पृथवीची	 ्छाया	 चांद्रावर	 ्पडतये	 व	 चांद्राचा	 काही	 भाग	
झाकला	 जातो.	 तयाला	 चंरिग्हण	 असये	 महणतात.	
चांद्रग्रहण	फक्त	्पौहणगामयेलाच	हदसतये.	
	 ्पृथवीचया	सावलीत	्पूणगा	चांद्र	आला	तर	‘खग्रास’	
चांद्रग्रहण	घडतये.	चांद्राचया	काही	भागावर	्पृथवीची	्छाया	
्पडली	तर	‘खांडग्रास’	चांद्रग्रहण	घडतये.	चांद्रग्रहण	उघड्ा	
डोळ्ाांनी	्पाहता	ययेतये.	चांद्रग्रहण	काही	तास	हदसू	शकतये.	 

मानहती नमळवा. 
1.	चांद्रग्रहण	व	सूयगाग्रहणाचा	कालावधी.
2.	्पूवणी	झालयेली	हवहवध	ग्रहणये	व	तयाांची	वैहशषट्पूणगा	माहहती.
3.	्पुढये	ययेणारी	ग्रहणये	व	ह्पधान.	

टी्प ः अनधक मानहतीसाठी भूगोल ्पा ्पुसतकातील सूय्ध, 
चंरि व ्पृथवी हा ्पाठ वाचा.

माहीत आहे का तुमहांला?

	 सूयगामालयेत	ग्रहणये	नयेहमीच	होत	असतात.	्पृथवीवरून	्पाहता	जयेवहा	चांद्राचया	मागये	एखादा	ग्रह	हकुंवा	तारा	
जातो	 तयेवहा	 तया	 ससरतीला	 न्पधान	असये	 महणतात.	सूयगा,	चांद्र	 हकुंवा	अनय	ताऱयाांचया	 बाबतीत	घडणारी	 ही	
सवगासामानय	घटना	आहये.	जसये,	नोवहेंबर	2016	मधयये	चांद्राचया	मागये	रोहहणी	हा	तारा	ल्पला	गयेला	होता.	काही	
अवधीनांतर	तो	चांद्राचया	दुसऱया	बाजूनये	बाहयेर	आला.	हये	तुमही	्पाहहलये	होतये	का?

17.6  ग्हणे

सूय्ध सूय्ध

चंरि

चंरि

्पृथवी

्पृथवी

चरंिग्हण सूय्धग्हण

प्रच्छाया

उ्पच्छाया

प्रच्छाया

उ्पच्छाया
उ्पच्छाया
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	 ग्रहण	 ही	 एक	 नैसहगगाक	 घटना	 आहये.		
ग्रहणाांबाबत	अनयेक	अांधश्रद्धा	समाजामधयये	रूढ	
झालयेलया	आहयेत.	 तया	 दूर	 करणयासाठी	 सवाांनी	
प्रयतन	करणये	गरजयेचये	आहये.

नवचार करा, चचा्ध करा.

1. रकामया जागी यो य श द नलहा.
अ.	 रात्ी	 गाडीचया	 हदवयाांचा	 प्रकाशझोत	 वसतूांवर

्पडलयास	 .............	 व	 .............	 या
्छाया	्पाहता	ययेतात.

आ.	चांद्रग्रहणाचया	वयेळी	.............	ची	सावली
.............	वर	्पडतये.

इ.	 सूयगाग्रहणाचया	 वयेळी	 .............ची
सावली.............वर	्पडतये.

ई.	 सूय दय,	सूयागासताचया	वयेळी	.............मुळये	
आकाशात	हवहवध	रांग्छटा	्पाहायला	हमळतात.

2. कारणे नलहा.
अ.		 ्पृथवीचया	वातावरणा्पलीकडये	अवकाश	काळये		

हदसतये.
आ.		सावलीत	बसून	वाचता	ययेतये.
इ.		 उघड्ा	डोळ्ाांनी	सूयगाग्रहण	्पाहू	नयये.

3. प्रकाशाचया नवनकरणाची दनंनदन जीवनातील काही
उदाहरणे सांगा.

4. हवेत खू्प उंचावर उडणा या ्पक्यांची नवमानांची
्छाया जनमनीवर का नदसत नाही?

5.  नबंद ोतामुळे उ्पच्छाया का नमळत नाही?

6. खालील प्र नांची उततरे तुमचया श दांत नलहा.
अ.		 प्रकाशाचये	हवहकरण	महणजये	काय?
आ.		शूनय्छाया	ससरतीत	्छाया	खरोखरच	लुप्त	होत

असयेल	का?
इ.	 बांद	 काचयेचया	 ्पयेटीत	 धू्प	 लावून	 लयेझर

प्रकाशहकरण	टाकलयास	तो	हदसयेल	का?
7. चचा्ध करा व नलहा.

अ.	 ‘सूयगा	 उगवलाच	 नाही	 तर’,	 यावर	 तुमचया	
शबदाांत	हवज्ानावर	आधाररत	्पररच्छयेद	हलहा.

आ.	 ग्रहणाांबाबतचये	गैरसमज	दूर	करणयासाठी	तुमही	
कोणतये	प्रयतन	कराल?

इ.	 हवहवध	ग्रहणये	व	तयेवहाची	ससरती.
8. फरक स्पष् करा.

अ.		 प्रकाशाचये	हबांदु ोत	व	हवसताररत	 ोत
आ.		प्रच्छाया	व	उ्पच्छाया

उ्पकम ः	
सूयगाग्रहण	 ्पाहणयासाठी	 वा्परणयात	 ययेणाऱया	
वैहशषट्पूणगा	चशमयाांहवषयी	माहहती	हमळवा.

सवा याय

1. हलांबू्	-हमरची	गाडीला	बाांधणये	अयोगय	कसये	आहये,	यावर	चचागा	करा.
2. आ्पलया	सभोवताली	तसयेच	दैनांहदन	जीवनात	आ्पण	कळत	नकळत	अशा	अनयेक	गोष्ींवर	सहज

हवशवास	ठयेवतो.	तये	योगय	आहये	का?	

शू य्छाया नदन
	 जया	 हदवशी	 सूयगा	 बरोबर	 माथयावर	 ययेतो	 तया	
हदवसाला	 शू य्छाया नदन	 महणतात.	 या	 हदवशी	
मधयानहाचया	सुमारास	सावली	नाहीशी	होतये.	ही	घटना	
ककवृतत	(23.5 	उततर)	व	मकरवृतत(	23.5 	दहक्षण)	
याांचया	 दरमयान	असलयेलया	 प्रदयेशात	 ्पाहायला	 हमळतये.	
या	 प्रदयेशाांतील	 वयेगवयेगळ्ा	 हठकाणी	 ही	 घटना	
उनहाळ्ातील	वयेगवयेगळ्ा	हदवशी	घडतये.

t t t
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्पुढये	 काही	 घटना	 हदलया	 अाहयेत.	 तयाांचा	 तुमही	 अनुभव	 घयेतला	 असयेल,	 तर	
हवधानासमोरील	ररकामया	चौकटीत	‘’	अशी	खूण	करा.	जर	तया	घटनयेचा	अनुभव	
घयेतला	नसयेल	तर	‘Í’	अशी	खूण	करा.

1.	दोनही	हाताांनी	टाळी	वाजवली.	
2.	एखादये	सांगीतवाद्	वाजवलये.
3.	फटाका	फोडला.
4.	बांद	दरवाजावर	हातानये	वाजवलये.
5.	्पयेनचया	टाये्पणाचया	साहाययानये	हशटी	वाजवली.

6.	मायेबाइल	वाजत	असताना	तयावर	हात	ठयेवला.
7.		घांटयेचा	टोल	हदला	आहण	नाद	हनमागाण	झाला.	
8.		धातूचये	एखादये	भाांडये	्पडून	आवाज	झाला.
.		आकाशात	वीज	कडाडली.
10.	धवनी	चालू	असताना	स्पीकरवर	हात	ठयेवला.	

	 वरील	उदाहरणाांवरून	आ्पलया	लक्षात	ययेतये	
की	 हवहवध	 घटनाांमुळये	 धवनी	 हनमागाण	 झाला.		
काही	 उदाहरणाांत	 वसतू	 कुं्प	 ्पावलयामुळये	 धवनी	
हनमागाण	झाला.	उदाहरणारगा,	घांटा,	वाद्ाची	तार	
हकुंवा	 ्पडदा	फटाका	 वाजवणये,	 टाळी	 वाजवणये,	
वीज	कडकडणये	अशा	काही	उदाहरणाांमधयये	कुं्पन	
प्रतयक्ष	जाणवत	नाही,	्पण	तयेरयेही	कुं्पनये	 हनमागाण	
होतात.	ही	सवगा	कुं्पनये	हवयेतील	रयेणूांना	हदली	जातात	
आहण	 धवनी	 हनमागाण	 होतो.	 तळ्ातील	 सांर	
्पाणयात	दगड	फेकला,	तर	लाटा	हनमागाण	होताना	
आहण	 तया	 काठा्पयांत	 जाताना	 तुमही	 ्पाहहलया	
असतील.	 कुं्पनये	 अशीच	 हवयेतून	 आ्पलया्पयांत	
्पोहोचतात	आहण	आ्पलयाला	धवनी	 कू	ययेतो.

थोडे आठवा.

	 धवनी	कसा	हनमागाण	होतो	व	एखाद्ा	माधयमातून	प्रवास	करून	आ्पलया्पयांत	्पोहोचतो	व	 कू	ययेतो	हये	तुमही	
मागील	 इयततयेत	 हशकला	आहात.	 धवनी	 हनमागाण	 होणयासाठी	 वसतूचये	 कुं्पन	 होणये	आवशयक	असतये,	 हयेही	 तुमही	
्पाहहलये.
	 प्रसतुत	्पाठामधयये	कुं्पन	महणजये	काय,	धवनीची	उ नीचता,	धवनीची	ती ता	व	्पातळी	या	गोष्ी	आ्पण	
समजून	घयेणार	आहोत.

	 	 एखादा	 गायक	 गाणये	 सुरू	 करणया्पूवणी	
‘वाद्ये	लावून	घयेतो’	महणजये	काय	करतो?	एखादा	
गायक	गाणये	सुरू	करणया्पूवणी	तांबोऱयाचया	ताराांचा	
ताण	कमीजासत	करून	‘सवर’	लावून	घयेतो.	तबलजी	
तयाचया	तबलयाचया	 सख ा	ठोकून	चामड्ाचा	
ताण	वाढवतो	हकुंवा	कमी	करतो	व	‘सवर’	लावून	
घयेतो.	 गायक	 कोणतया	 ‘्पट्टीत’	 गाणार	 आहये	 हये	
सांवाहदनी	 वादक	 माहीत	 करून	 घयेतो.	 हये	 ‘सवर’	
जुळवून	 घयेणये,	 महणजये	 सवराांची	 उांची	 जुळवून	 घयेणये	
होय.	भारतीय	सांगीतात	‘सा	रये	ग	म	्प	ध	नी’	हये	सवर	
चढत	 जाणाऱया	 उांचीचये	 आहयेत.	 हवज्ानाचया	
्पररभाषयेत	वारांवाररता	हये	ह्ा	उांचीचये	मा्पक	आहये.

18. वनी  वनीची नननम्धती

माहीत आहे का तुमहांला?
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कोणतयाही	वसतूचया	लयबद्ध	कुं्पनाांमुळयेच	धवनी	हनमागाण	होतो.	हजतका	वयेळ	वसतूला	कुं्पनये	असतात	

हततका	वयेळ	आ्पण	धवनी	 कू	शकतो 	्परांतु	कुं्पायमान	वसतूला	हात	लावलयास	कुं्पनये	राांबतात	व	धवनी	 कू	
ययेणये	बांद	होतये.	काही	वयेळा	आ्पलयाला	वसतूची	कुं्पनये	हदसतात 	्परांतु	काही	वयेळा	कुं्पनये	इतकी	सूक्म	असतात	
की	ती	डोळ्ाांना	हदसत	नाहीत.

	 तांबोऱयासारखया	तांतुवाद्ाची	तार	्छयेडली	असता	ती	तार	कुं्पन	्पावत	असलयाचये	 हदसतये.	कुं्पन	्पावताना	
तारयेची	दोनही	टोके	ससरर	असतात	.	कुं्पन	्पावताना	तार		मधयससरती्पासून	एका	बाजूला	जाऊन	्पुनहा	मधयससरतीत	
ययेतये.	 तारयेची	 अशी	 गती	 ्पुनहा	 ्पुनहा	 ठरावीक	 काळानये	 होत	 राहतये.	 या	 गतीला	 ननयतकानलक गती  
(  ) असये	महणतात.

तुमहाांला	माहीत	असलयेलया	वाद्ाांची	यादी	करून,	तया	वाद्ाांचया	कोणतया	भागात	
कुं्पनये	हनमागाण	होतात	याची	नोंद	घया.	

करून ्पहा.

धवनी	हनमागाण	करणाऱया	अशा	कुं्पनाांचा	अभयास	एका	साधया	‘दोलका’चया	साहाययानये		करता	ययेतो.

दोलक,दोलन व दोलनगती ( ,    )
बागयेत	झो्पाळ्ावर	झोके	घयेत	असलयेली	मुलये	तुमही	्पाहहली	असतील.	असये	झोके	घयेत	असणाऱया	झो्पाळ्ाचया	

गतीचये	काळजी्पूवगाक	हनरीक्षण	करा.	बागयेतील	एका		झो्पाळ्ाजवळ	जाऊन	तो	 ससरर	असताना	तयाचयाखाली	
जहमनीवर	 एक	खूण	करा.	 या	खुणयेला	 तुमही	झो्पाळ्ाची	 मधयससरती	 महणू	शकता.	आता	झो्पाळ्ाला	 एक	
जोरदार	 झोका	द्ा	 व	 	 झो्पाळ्ाचये	 हनरीक्षण	 करा.	 झो्पाळा	 एका	 टोका्पासून	 दुसऱया	 टोकाकडये	 ्पुनहा्पुनहा	
मधयससरती	ओलाांडताना	हदसयेल.	

	 अशा	प्रकारये	्पुनहा्पुनहा	्पुढये-मागये	होणारा	झो्पाळा	हा	एक	दोलक आहये.	झुलणारा	झो्पाळा	एका	टोकाकडून	
दुसऱया	टोका्पयांत	जाऊन	्पुनहा	्पहहलया	टोका्पयांत	ययेतो,	तयेवहा	झो्पाळ्ाचये	एक	दोलन ्पूणगा	होतये.	मधयससरतीमधून	
्पुनहा्पुनहा	्पुढये-मागये	होणारी	दोलकाची	गती	महणजये	दोलनगती	होय.

18.1  वाद् लावणे
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एक	ररकामये	हचनीमातीचये	भाांडये	हकुंवा	सटीलचा	ररकामा	
्पयेला	 घया.	 तयावर	 एक	 रबरबाँड	 हचत्ात	 दाखवलयाप्रमाणये	
ताणून	बसवा.	आता	रबरबाँडला	झटका	द्ा.	कमी-अहधक	
बल	वा्परून	हीच	कृती	्ुपनहा्पुनहा	करा.	हये	करताना	रबरबाँड	
जासतीत	जासत	कुठ्पयांत	ताणला	जातो	याचये	हनरीक्षण	करा.	
ययेणाऱया	धवनीची	नोंद	घया	व	बाजूला	हदलयेलया	आकृतीबरोबर	
तुलना	करा.	

रबरबाँड	ताणून	तो	सोडून	हदलयानांतर	तयाला	कुं्पनये	प्राप्त	
होतात.	बाजूचया	आकृतीशी		कुं्पनाांची	तुलना	करू.	जयेवहा	
रबराचया	मूळ	ससरती्पासून	(A)	रबर	ताणलये	जातये,	तयेवहा	तये	
B या	 ससरतीत	ययेतये.	या	वयेळी	रबर	वरि	ससरतीत	ययेतये.	मूळ	
ससरती्पासून	 महणजयेच A ्पासून	 रबर	 ताणलयानांतरचया	
महणजयेच	B	्पयांतचया	जासतीत	जासत	अांतरालाच	कुं्पनाचा	
आयाम (Amplitude) असये	महणतात.

जयेवहा	रबरावर	जासत	बल	लावलये	जातये,	तयेवहा	तये	जासत	
ताणलये	 जातये	 महणजयेच	 आयाम	 वाढतो.	 सोडून	 हदलयावर		
अशा	रबराचा	मोठा	आवाज	ययेतो.	रबरावर	कमी	बल	लावलये	
की	रबर	कमी	ताणलये	जातये.	तयेवहा	आयाम	कमी	होतो.	अशा	
वयेळी	आवाजही	लहान	ययेतो.	

सुमारये	 अधयागा	 मीटर	 लाांबीचा	 एक	 ्पक्का	 दोरा	 घया.	
तयाला	एक	्छोटासा	लोखांडी	अरवा	लाकडी	गोळा	बाांधा	व	
हचत्ात	दाखवलयाप्रमाणये	एका	आधारकाला	हवयेत	अधाांतरी	
राहील	असा	टाांगून	ठयेवा.	या	दोलकाला	लंबक (Pendulum) 
असये	महणतात.

लांबकाला	 दोलनगती	 द्ा.लांबकाचया	 A या	 मूळ	
ससरती्पासून	B	हकुंवा	C	्पयांत	वया्पलयेलया	महततम	अांतरास	
दोलनाचा आयाम महणतात.	आकृतीमधयये	AB	 हकुंवा	AC 
हा	दोलनाचा	आयाम	आहये.

माहीत आहे का तुमहांला?
1.		ताणलयेलये	रबर	सोडून	हदलयावर	मूळ	ससरतीत	ययेतये.	ह्ा	गुणधमागाला	लसथनतसथा्पकता (Elasticity)	महणतात.
2.		ताणलयेलया	रबरबाँडमधयये	कुं्पनये	हनमागाण	होतात	तयेवहा	ससरहतसरा्पकता	कायगा	करत	असतये.
3.		लांबकाचये	दोलन	होत	असताना	्पृथवीचये	गुरुतवाकषगाण	कायगा	करत	असतये.

झो्पाळ्ाचे दोलन

रबर लावलेले नचनी मातीचे भाडे

दोरा

गोळा

18.2 दोलनगती दोलनाचा आयाम

आयाम

O

A

B
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करून ्पहा.

दोलकाचा दोलनकाळ व वारंवा रता  (      )
दोलकाला	एक	दोलन	्पूणगा	करणयासाठी	लागलयेलया	कालावधीला	दोलकाचा दोलनकाळ	असये	महणतात.	

मागील	कृतीमधयये	दोलकाला	B	या	ताणलयेलया	ससरती्पासून	A	या	मूळ	ससरतीकडये	व	तयेरून	C	या	ससरतीकडये	व	्परत	
A	कडये	व	A	कडून	्पुनहा	B	या	 ससरती्पयांत	असये	 -A-C-A- 	अांतर	का्पणयास	लागणारा	वयेळ	 महणजयेच	
दोलकाचा	 दोलनकाळ	 	 असये	 महणतात.	 दोलकानये	 एका	 सयेकुंदात	 ्पूणगा	 केलयेलया	 दोलनसांखययेला	 दोलकाची 
वारंवा रता	असये	महणतात.	

मागील	कृतीत	 -A-C-A- 	हये	एकूण	अांतर	महणजये	एक	दोलन	होय.

वारांवाररता	(n)	 																																							

प्लॅससटकची	 एक	 मोज्पट्टी	 घयेऊन	 हचत्ात	
दाखवलयाप्रमाणये	 टयेबलावर	 अशी	 दाबून	 धरा,	 की	
जयेणयेकरून	 ्पट्टीचा	 बराचसा	 भाग	 बाहयेर	 राहील.	
आता	 तुमचया	 हमत्ाला	 ्पट्टीचा	 मोकळा	 भाग	
खालचया	 हदशयेत	 दाबून	 सोडणयास	 साांगा.	 तुमहाांला	
काय	 हदसतये	 याचये	 हनरीक्षण	 करा.	 आता	 तुमही	
्पट्टीचया	 अशा	 हबांदूवर	 बोटानये	 दाबा,	 जयेणयेकरून	
्पट्टीचा	आवाज	बांद	होईल.	आता	्पट्टी	10	सयेमी	
अात	घयेऊन	्पुनहा	मूळ	कृती	करा.	्पहहलया	व	दुसऱया	
आवाजाांत	ययेणाऱया	फरकाची	नोंद	घया.	वारांवाररता	
व	आवाजाचया	 उांचीत	 फरक	 ्पडतो,	 तयेही	 लक्षात	
घया.	्पट्	टीचया	मोकळ्ा	भागाची	लाांबी	कमीकमी	
करून	काय	होतये	याचीही	नोंद	घया.

1.		्पट्टी	टयेबलावर	कशीही	ठयेवली,	तर	धवनी	हनमागाण	होईल	का?
2.	 ्पट्टीचया	मोकळ्ा	भागाची	लाांबी	व	ययेणाऱया	आवाजात	सहसांबांध	आहये	का?
3.		जर	टयेबलाबाहयेर	25	सयेमी	अशा	ससरतीत	्पट्टी	ठयेवली	व	्छयेडली,	तर	आवाज	ययेतो	का?	जर	आवाज	ययेत	नसयेल,	

तर	तयाचये	कारण	शोधा.

एका	सयेकुंदात	हकती	दोलनये	झाली	याला	वारांवाररता	महणतात.	वारांवाररता	ही	हट्गा	झ	( )	या	एकाकमधयये	 
वयक्त	करतात.	1 Hz	महणजये	एका	सयेकुंदात	एक	दोलन.	100	 	महणजये	एका	सयेकुंदात	100	दोलनये	होय.

जरा डोके चालवा.

मोज्पट टी

टेबल

18.3 ्पट टीची दोलने व ननमा्धण होणारा वनी

	1
	

	1
दोलकाचा	दोलनकाळ	( )	
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्पुरयेशा	लाांबीचा	्पक्का	दोरा	घया.	दोऱयाला	धातूचा	हकुंवा	एक	लाकडी	लहान	गोळा	बाांधून	दोलक	तयार	करा.	
दोलकाचया	दोऱयाची	लाांबी	सेंहटमीटरमधयये	मोजून	नोंद	करा.		हा	तयार	केलयेला	दोलक	आधारकाला	अधाांतरी	टाांगा.	
आता	या	दोलकास	झोका	द्ा.	20	दोलनये	हकती	सयेकुंदाांत	्पूणगा	होतात,	हये	सटॉ्प-वॉचचया	साहाययानये	नोंदवा.	आता	
दोलकाची	लाांबी	10	सयेमीनये	कमी	करून	वरील	कृती	्पुनहा	करा.	अशी	कृती	4	तये	5	वयेळा	करा.	प्रतययेक	वयेळी	
दोलकाची	लाांबी	10	सयेमीनये	कमी	करून	ययेणाऱया	नोंदी	्पुढील	सारणीत	नोंदवा	व	वारांवाररतयेचये	मा्पन	करा.

करून ्पहा.

दोलकाचा	दोलनकाल	(T)	हा	दोलकाचया	लाांबीवर	अवलांबून	असतो.	दोलकाची	लाांबी	वाढवलयास	
दोलकाचा	दोलनकालही	वाढतो.आयाम	कमी-अहधक	झाला	तरी	वारांवाररता	कायम	राहतये.

आता	दोलकाची	लाांबी	30	सयेमी	कायम	ठयेवून	एका	दोलनासाठी	आयाम	कमी	अहधक	करून	20	दोलनाांसाठी	
लागणारा	कालावधी		मोजा	आहण	दोलकाचा	दोलनकाल	व	वारांवाररता	काढून	्पहा.	यासाठी	्पुढील	तक्ता	वा्परा.

अ. क. दोलकाची 
लांबी 
 सेमी

आयाम  2  दोलनांसाठी 
लागणारा कालावधी 

सेकंदांत ( ) 

दोलकाचा 
दोलनकाळ

  ( )

वारंवा रता 
n

( )

1. 30	 कमी 		
2. 30	 रोडा	जासत 		
3. 30	 जासत	 		
4. 30	 अहधक	जासत 		
5. 30	 खू्प	जासत 		

अ.क. दोलकाची लांबी 
(सेमीम ये)

2  दोलनांसाठी 
लागलेला कालावधी 

(सेकंदात) 

दोलकाचा दोलनकाल 
(सेकंदात)  

										 										

वारंवानरता 
	( )	 										( )

1.
2.
3
4.
5.
6.		
1.	यावरून	काय	लक्षात	ययेतये?
2.	वारांवाररता	व	दोलकाची	लाांबी		याांचा	काय	सांबांध	आहये?
3.	कमी	वारांवाररता	व	जासत	वारांवाररता	महणजये	काय	हये	स्पष्	करा.

	
20	

	1
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वनीची उ नीचता (      )

करून ्पहा.
	 हचत्ात	दाखवलयाप्रमाणये	सुमारये	80	तये	 0	सयेमी लाांब	व	5	सयेमी रुुंद	अशी	एक	फळी
घया.	 तयावर	 दोनही	 टोकाांकडून	 	काही	 सयेमी	 सोडून	 दोन	 सखळये	 हातायेडीचया	 साहाययानये	

1. हसांहाची	डरकाळी	व	डासाचये	गुणगुणणये	याां्पैकी	कोणतया	आवाजाची	्पट्	टी	उ 	असयेल?
2. सतारीमधयये		उ 	्पट्टी	व	नीच	्पट्	टीचया	आवाजासाठी		काय	रचना	असतये?

वनीची ती ता- वनीची ्पातळी 
(   -  )

धवनीचा	लहान-मोठये्पणा	साांगणयासाठी	धवनीची	
ती ता	 व	 धवनीची	 ्पातळी	 या	 दोन	 सांज्ा	 वा्परतात.	
धवनीची	्पातळी	महणजये	आ्पलया	कानाांना	जाणवणारी	
धवनीची	ती ता.	ही	धवनीचया	कुं्पनाांचया	आयामाचया	
वगागाचया	प्रमाणात	असतये.	उदाहरणारगा,	आयाम	दुप्पट	
केला	तर	धवनीची	ती ता	चौ्पट	होतये.

माहीत आहे का तुमहांला?

1. कू	ययेणयाची	सुरुवात	0	
2. सवगासामानय	शवासोच्छ्	वास-10	dB
3. 5	मीटर	अांतरावरून	कुजबुजणये-	30	dB
4. सवगासामानय	दोघाांतील	सांवाद-	60	dB
5. वयसत	असणारी	वाहतूक-	70	dB
6. सवगासामानय	कारखानये-	80	dB
7. जयेट	इांहजन	-	130		
8. कानठळ्ा	बसणयाची	सुरुवात	-	120		
1000	 	वारांवाररतयेचा	व	100	 	्पयेक्षा	अहधक
्पातळीचया	धवनीमुळये	 कणयाचया	क्षमतयेत	तात्पुरता
फरक	्पडतो.	यामुळये	काही	काळ	बहहरये्पणा	ययेऊ
शकतो.	हवमान	इांहजनाजवळ	काम	करणाऱयाांना	हा
अनुभव	ययेतो.

	 तुमहाांला	आवाज	आला	का?	ती	 तार	कुंह्पत	 होतये	का	 याचये	 हनरीक्षण	करा.	आता	लाकडाचये	 2-3	्छोटये	
चौकोनी		ठोकळये	एका	बाजूचया		हत्कोणी	ठोकळ्ाखाली	असये	सरकवा,	की	तारयेचया	लाांबीत	काही	फरक	्पडणार	
नाही.	लाकडाचया	ठोकळ्ामुळये	तारयेतील	तणावात	काही	फरक	्पडतो	का	याचये	हनरीक्षण	करा.	आता	बोटाचया	
साहाययानये	तारयेला	्छयेडा	व	धवनी	 का.	तसयेच	तारयेचये	कुं्पनही	्पहा	.	कुं्पनाांचया	वारांवाररतयेमधयये	काय	फरक	जाणवतो	
याची	नोंद	घया.	नोंदीवरून	काय	आढळलये?	तारयेचा	ताण	वाढवला	तर	वारांवाररता	वाढतये	व	ताण	कमी	केला	तर	
वारांवाररता	कमी	होतये.	ताण	वाढलयेला	असताना	ययेणारा	धवनी	उ 	असतो,	तर	ताण	कमी	असताना	तो	नीचतम	
असतो.	याला	धवनीची	उ 	नीचता	असये	महणतात.

धवहन्पातळी	 ही	 डेनसबेल 	 या	 एककात	
मोजतात.	धवनीचया	ती तयेचा	वा्पर	करून	गहणती	
सूत्ानये	‘डयेहसबयेल’	ह्ा	धवनीचया	्पातळीचये	्पररमाण	
काढता	ययेतये.	डयेहसबल	हये	नाव	अलयेकझाांडर	ग्रलॅहलॅम	बयेल	
या	 शासत्ज्ाचया	 कायागाचया	 सनमानारगा	 हदलये	 गयेलये	
आहये.	 धवनीची	 ती ता	 दहा	 ्पटींनी	 वाढतये	 तयेवहा	
धवहन्पातळी	10	 	नये	वाढतये.

ठोका.	 तया	 दोन	 सखळ्ाांदरमयान	 एक	बारीक	 तार	 ताणून	 ्पक्की	करा.	 हचत्ात	 दाखवलयाप्रमाणये	 सखळ्ाांजवळ	
तारयेखाली	दोनही	बाजूांनी	लाकडी	हकुंवा	प्लॅससटकचा	एक-एक	हत्कोणी		ठोकळा	सरकवा	व	हलकेच	तार	्छयेडा.		

18.4 वनीची उ नीचतालाकडी फळी

तार
ठोकळे
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श्ा य वनी (  )
मनुषयास	 कू	ययेणाऱया	धवनीची	वारांवाररता	20	Hz	तये	20,000	Hz	या	दरमयान	असतये.	आ्पलया	कानाला	

तोच	धवनी	 कू	ययेतो.
अवश्ा य वनी (  )

आ्पलया	दोनही	हाताांची	होणारी	हालचाल,	झाडावरून	्पानये	गळून	्पडताना	होणारी	हालचाल,	याांचा	तुमही	
आवाज	 कला	आहये	का?

तुमचया	वगागात	दोनच	मुलये	्परस्पराांसोबत	बोलत	असतील	तर	आहण	सवगाच	
मुलये	एकमयेकाांसोबत	एकाच	वयेळी	बोलत	असतील	तर	काय	फरक	जाणवयेल?	

करून ्पहा.

श्ा यातीत सवनातीत वनी (  )
20,000	Hz ्पयेक्षा	अहधक	वारांवाररतयेचया	धवनीला	श्रावयातीत	हकुंवा	सवनातीत	धवनी	महणतात.	अशा	प्रकारचये	

धवनी	मनुषय	 कू	शकत	नाही 	्परांतु	काही	प्राणी	उदाहरणारगा,	कुत्ा	हा	अशा	प्रकारचये	धवनी	 कू	शकतो.	

एका	सयेकुंदात	3-4	वयेळा	दोलन	करयेल	असा	दोलक	घया	व	तयाला	झोका	द्ा.	
काही	आवाज	ययेतो	का	याचये	काळजी्पूवगाक	हनरीक्षण	करा.	

श्ा यातीत वनीचे उ्पयोग
1.		 घड्ाळाचये	सूक्म	भाग	तसयेच	नाजूक	दाहगनयाांची	

सवच्छता	करणयासाठी	होतो.
2.		 शरीरातील	भाग	्पाहणयासाठी	होतो.
3.		 मेंदूतील	गाठी	ओळखणयासाठी	होतो.
4.		 धातूांमधील	दोष	ओळखणयासाठी	होतो.

5.		 रडार	यांत्णयेमधयये	याचा	उ्पयोग	होतो.	
6.		काही	सूक्मजीव	व	कीटक	मारणयासाठी	होतो.
7.	 समुद्राचये	 तळ	 हकुंवा	 जहाजाची	 ससरती	

ओळखणयासाठी	  (  
  ) ही	 ्पद्धत	

वा्परतात.

3	-	4	दोलनये	एका	सयेकुंदात	महणजयेच	3	-	4	Hz वारांवाररतयेचा	हा	धवनी	असयेल.	मनुषय	20	Hz ्पयेक्षा	कमी	
वारांवाहरतयेचा	धवनी	 कू	शकत	नाही.

वर	हदलयेलया	सवगा	उदाहरणाांत	दोलनये	तर	झाली	आहयेत,	्पण	धवनी	 कू	आला	नाही.	याचाच	अरगा	हा	धवनी		
20	Hz ्पयेक्षा	कमी	वारांवाररतयेचा	आहये.	जया	धवनीची	वारांवाररता	20	Hz ्पयेक्षा	कमी	असतये	अशा	धवनीला	अवश्ा य 
वनी (  ) असये	महणतात.	20	Hz ्पयेक्षा	कमी	वारांवाररतयेचये	धवनी	वहयेल	मासये,	हतती,	गेंडा	या		
प्राणयाांद्	वारये	काढलये	जातात.

जरा डोके चालवा.

माणसाला	 कू	न	ययेणाऱया	अशा	अवश्रावय	धवनी ारये	10	हकमी	अांतरा्पयांत	हतती	एकमयेकाांशी	सांवाद	
साधत	असलयाचये	 हसद्ध	झालये	आहये.	 कुत्ी	 व	 इतर	 प्राणी	 याांना	 प्रतयक्ष	 भूकुं्प	 होणया्पूवणी	 तयाची	 चाहूल	
श्रावयातीत	धवनी ारये	लागतये	असाही	एक	समज	आहये.	याहवषयी	अहधक	माहहती	इांटरनयेटचया	साहाययानये	
हमळवा.

अनधक मानहती नमळवा.
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1. रकामया जागी यो य श द नलहा.
अ.		 कोणतयाही	 वसतूचया	 लयबद्ध	 .............

धवनी	हनमागाण	होतो.
आ.		धवनीची	वारांवाररता	...........	मधयये	मोजतात.
इ.		 धवनीचा	 .............	कमी	झालयास	 तयाचा

आवाजही	कमी	होतो.
ई.	 धवनीचया	 .............	 साठी	 माधयमाची

आवशयकता	असतये.
2. यो य जो ा जुळवा.

अ  गट ब  गट
अ.बासरी	 1. वारांवाररता20 	्पयेक्षा	कमी
आ.	वारांवाररता	 2.	वारांवाररता	20000	Hz

			्पयेक्षा	जासत
इ.धवनीची	्पातळी				3.	हवयेतील	कुं्पनये
.श्रावयातीत	धवनी	 4.	Hz	मधयये	मोजतात

उ.	अवश्रावय	धवनी	 5.	डयेहसबयेल	
3. शासत्ीय कारणे नलहा.

अ.	जुनया	काळी	रयेलवये	कधी	ययेईल,	हये	्पाहणयासाठी
रयेलवयेचया	 रुळाांना	 कान	 लावून	 अांदाज	 घयेत	
असत.

आ.	 तबला	व	सतार	याां्पासून	हनमागाण	होणारा	धवनी	
वयेगवयेगळा	असतो.

सवा याय

इ.	 चांद्रावर	 गयेलयानांतर	 सोबतचया	 हमत्ाला	 तुमही	
हाक	मारली,	तर	तयाला	ती	 कू	ययेणार	नाही.

ई.	 	डासाचया	्पांखाांची	हालचाल	आ्पलयाला	 कू	
ययेतये,	 ्परांतु	 आ्पलया	 हाताांची	 हालचाल	
आ्पलयाला	 कू	ययेत	नाही.

4. खालील प्र नांची उततरे नलहा.
अ.		 धवनीची	हनहमगाती	कशी	होतये?
आ.	 धवनीची	ती ता	कशावर	अवलांबून	असतये?
इ.	 दोलकाचया	 वारांवाररतयेचा	 सांबांध	 दोलकाची	

लाांबी	 व	 आयाम	 याांचयाशी	 कसा	 असतो	 तये	
स्पष्	करा.

ई.	 ताणून	 बसवलयेलया	 तारयेतून	 हनमागाण	 होणाऱया		
धवनीची	 उ नीचता	 कोणतया	 दोन	 मागाांनी	
बदलता	ययेतये,	तये	स्पष्	करा.

उ्पकम ः	
वटवाघूळ	 हा	 ससतन	 प्राणी	 रात्ी	 सवतः	 हनमागाण	
केलयेलया	 श्रावयातीत	 धवनीचया	 साहाययानये	 हवयेत	
सांचार	 करत	 असतो.	 याहवषयी	 अहधक	 माहहती	
हमळवा.

माहीत आहे का तुमहांला?

धवनीचया	 उ नीचतयेचा	
धवनीचया	 वारांवाररतयेशी	 रयेट	 सांबांध	
आहये.	 शयेजारील	 आलयेखावरून		
आ्पलयाला	 धवनीची	 वारांवाररता	 व	
अवश्रावय,	 श्रावय	 व	 श्रावयातीत	
धवनींब ल	अहधक	माहहती	हमळतये.

वटवाघूळ

श्रावयातीत

हनळा	वहयेल

अवश्रावय वहायोहलन

बासरी
मानवाची	श्रावय	क्षमता

वनीची वारंवा रता ( )

4 20 256 2048 20,000 524288

डॉसलफन

t t t
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	 1.	आ्पलया	घरामधयये	व	्पररसरात	चुांबकाचा	उ्पयोग	कोठये	व	कसा	होतो?
	 2.	मुक्त्पणये	टाांगलयेला	चुांबक	कोणतया	हदशयेला	ससररावतो?
	 3.	चुांबकाचया	दोन	टोकाांना	काय	नावये	हदली	आहयेत?	का?
	 4.	चुांबक	बनवणयासाठी	कोणतये	धातू	वा्परतात?
	 5.	चुांबकाची	वैहशषटये	कोणती?

थोडे आठवा.

करून ्पहा.

	 कृती ः एक	 ्पोलादी	 ्पट्	टी	 टयेबलावर	 ठयेवा.	
दोन	 ्पट्	टीचांुबक	 घया.	 चुांबकीय	 ्पट्	टाांचये	 दोन	
हवजातीय	ध्ुव	्पोलादी	्पट्	टीचया	मधयावर	टयेकवा.	
एका	 चुांबकीय	 ्पट्	टीचा	 ‘ ’	 ध्ुव	 ‘अ’	 टोकाकडये	
घासत	नया.	तयाच	वयेळी	दुसऱया	चुांबकीय	्पट्	टीचा	
‘ ’	ध्ुव	‘ब’	टोकाकडये	घासत	नया.	वरील	कृती	15	
तये	 20	 वयेळा	करा.	आता	 ्पोलादी	 ्पट्	टी	 लोखांडी	
हकसाजवळ	 नया.	 हनरीक्षण	 करा.	 ्पट्	टी	 मुक्त्पणये	
टाांगून	हनरीक्षण	करा.
	 या	 ्पद्धतीला	द नवस्पशमी ्पद्धती	 महणतात.	
या	्पद्धतीनये	हनमागाण	होणारये	चुांबकतव	हये	एकस्पशणी	
्पद्धतीतून	 हनमागाण	 होणाऱया	 चुांबकतवा्पयेक्षा	
दीघगाकाळ	हटकतये.

 कृती ः एक	 ्पोलादी	 ्पटट्	ी	 टयेबलावर	 ठयेवा.	
एक	 ्पट्	टीचुांबक	 घयेऊन	 तयाचा	 ‘ ’	 धु्व	 ्पोलादी	
्पट्	टीचया	 ‘अ’	 टोकावर	 टयेकवा	 आहण	 तो	 ‘ब’	
टोकाकडये	 घासत	 नया.	 ्पट्	टीचुांबक	 उचलून	 ्पुनहा	
तयाचा	‘ ’	ध्ुव	्पोलादी	्पट्	टीचया	‘अ’	टोकाकडून	
‘ब’	टोकाकडये	घासत	नया.	ही	कृती	15	तये	20	वयेळा	
करा.	आता	 ्पोलादी	 ्पट्	टी	 लोखांडी	 हकसाजवळ	
नया	 व	 हनरीक्षण	 करा.	 ्पट्	टी	 दोऱयाला	 मुक्त्पणये	
टाांगून	हनरीक्षण	करा.
	 ्पोलादी	 ्पट्	टीत	 चुांबकतव	 हनमागाण	 झालयेलये	
हदसयेल.	 चुांबकतव	 हनमागाण	 करणयाचया	 ्पद्धतीला	
एकस्पशमी ्पद्धती	महणतात.	या	्पद्धतीनये	हनमागाण	
झालयेलये	 चुांबकतव	 कमी	 क्षमतयेचये	 व	 अल्पकालीन	
असतये.

19.1 चुंबकतव ननमा्धण करणे

चुंबकतव  ( )

अ         ब अ         ब 

सानहतय ः	्पोलादी	्पट्	टी,	्पट्	टीचांुबक,	लोखांडी	कीस,	दोरा	इतयादी.

	 लोह	,कोबालट	व	हनकेल	याांचया	सांहमश्रा्पासून	चुांबक	बनवतात.	‘हन्परमलॅग’	या	लोह,	हनकेल,	ॲलयुहमहनअम	
व	टायटलॅहनअम	याांचया	सांहमश्रा्पासून	चुांबक	बनवतात.	तसयेच	‘असलनकाये’	हा	अलॅलयुहमहनअम,	हनकेल	व	कोबालट	
याांचया्पासून	बनवलयेला,	चुांबकीय	सांहमश्र	आहये.	हये	आ्पण	मागील	इयततयेत	अभयासलये	आहये.

19. चुंबकीय क्षेत्ाचे गुणधम्ध
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	 मुक्त्पणये	टाांगलयेला	चुांबक	दहक्षणोततर	हदशयेतच	ससरर	का	राहतो?सांगा ्पाहू !

्पृथवी ः एक प्रचंड मोठा चुंबक 
	 मुक्त्पणये	 टाांगलयेला	 चुांबक	 दहक्षणोततर	 हदशयेतच	
ससरर	राहतो,	याचये	शासत्ीय	कारण	हवलयम	हगलबटगा	या	
शासत्ज्ानये	प्रयोगाचया	साहाययानये	हदलये.
	 तयानये	 नैसहगगाक	 अवसरयेमधयये	 खहनजरू्पात	
आढळणारा	चुांबकीय	दगड	घयेऊन	तयाला	गोल	आकार	
हदला.	हा	गोलाकार	चुांबक	मुक्त्पणये	हफरू	शकेल	अशा	
रीतीनये	टाांगला	व	तया	गोलाकार	चुांबकाजवळ	्पट्	टी-	
चुांबकाचा	उततरध्ुव	आणला,	तयेवहा	चुांबकीय	गोलाचा	
दहक्षणध्ुव	आकहषगात	झाला.

1.	कोणतये	चुांबकीय	ध्ुव	एकमयेकाांकडये	आकहषगात	होतात?
2.	्पट्	टीचुांबकाचया	दहक्षणध्ुवाजवळ	चुांबकीय	गोलाचा	कोणता	ध्ुव	आकहषगात	होईल?	

सांगा ्पाहू !

		 चुांबकसूची	भौगोहलक	उततरध्ुवावर	कोणती	हदशा	दाखवयेल?

चुंबकसूची (Magnetic needle)
	 एक	चौरसाकृती	्ुपठ्	ठा	घयेऊन	तयावर	हदशाांची	नोंद	करा.	
्पाणयानये	भरलयेलये	भाांडये	 ्पुठ्	ठ्ाचया	मधोमध	ठयेवा.	चुांबकतव	
हनमागाण	झालयेली	एक	सुई	(चुांबकसूची)	घया.	जाड	्पुठ्ठाचा	
तुकडा	घयेऊन	तयावर	ती	हचकट्पट्	टीनये	हचकटवा.	चुांबकसूची	
बसवलयेला	 ्पुठ्	ठ्ाचा	 तुकडा	 भाांड्ातील	 ्पाणयावर	 ठयेवा.	
चुांबकसूची	कोणती	हदशा	दाखवतये?	 	 	

होकायांत्	एके	हठकाणी	ठयेवून	तयातील	चुांबकसूची		ससरर	झालयावर	ती	जहमनीला	
समाांतर	न	राहता	जहमनीशी	रोडा	कोन	करून	उभी	राहतये.	असये	का	होयेतये?

19.2  ्पृथवीचे चुंबकतव

जरा डोके चालवा.

मानहती नमळवा. 

		 टाांगलयेलया	चुांबकाचा	उततरध्ुव	्पृथवीचया	भाैगोहलक	उततरध्ुवाचया	हदशयेनये	ससररावतो.	याचा	अरगा	्पृथवीचया	
भौगोहलक	 उततरध्ुवाजवळ	 कोणतयातरी	 प्रचांड	 चुांबकाचा	 दहक्षणध्ुव	 आहण	 भौगोहलक	 दहक्षणध्ुवाजवळ	 तया	
चांुबकाचा	उततरध्ुव	असायला	हवा.	यावरून	हवलयम	हगलबटगानये	असये	अनुमान	काढलये,	की	्ृपथवी	हाच	एक	मोठा	
चुांबक	आहये,	्परांतु	या	चुांबकाचा	दहक्षणध्ुव	्पृथवीचया	भौगोहलक	उततरध्ुवा्पाशी,	तर	चुांबकीय	उततरध्ुव	्ृपथवीचया	
भौगोहलक	दहक्षणध्ुवा्पाशी	असला	्पाहहजये.	

19.3  चुंबकसूची

W

S

E
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करून ्पहा.

चुंबकीय क्षेत् (  )

सानहतय ः ्पट्	टीचुांबक,	टाचणया,	्पुठ्	ठा,	लोहकीस,	प्लॅससटकची	बाटली,	भाांडये,	्पाणी.

कृती ः	एक	्पट्	टीचुांबक	व	काही	टाचणया	घया.	चुांबक	व	टाचणया	एकमयेकाांना	
हचकटणार	नाहीत	अशा	अांतरावर	ठयेवा.	आता	चुांबक	हळूहळू	टाचणयाांचया	
जवळ	घयेऊन	जा.	टाचणया	चुांबकाकडये	आकहषगात	होताना	हनरीक्षण	करा.
	 टाचणयाां्पासून	दूर	असतानासुद्धा	चुांबक	टाचणया	सवतःकडये	खयेचून	घयेतो	
महणजये	तो	काही	अांतरावरसुद्धा	्पररणामकारक	असतो.	
कृती ः एक	्छोटा	्पुठ्	ठा	घया.	्पुठ्	ठ्ाचया	मधोमध	एक	्पट्	टीचुांबक	ठयेवा.	
्पुठ्ठावरती	 चुांबकाभोवती	 रोडा	 लोहकीस	 ्पसरा.	 ्पुठ्ठाला	 सावकाश	
हटचकी	मारा.	्पुठ्ठावरील	लोहहकसाचये	हनरीक्षण	करा.
	 वरील	प्रयोगाांवरून	काय	 हनषकषगा	 हनघतो?	 हरिहटश	सांशोधक	मायकेल	
फॅरयेडये	 यानये	 चुांबक्पट्	टीचया	 एका	 टोका्पासून	 दुसऱया	 टोका्पयांत	 जाणाऱया	
रयेषाांना	 ‘चुांबकीय	 बलरयेषा’	 महटलये.	 चुांबकाभोवतीचया	 जया	 भागात	 वसतूवर	
चुांबकीय	बल	कायगा	करतये,	तयास	‘चुांबकीय	क्षयेत्’	महणतात.	चुांबकाभोवतीचये	हये	
चुांबकीय	क्षयेत्	चांुांबकीय	बलरयेषाांनी	 दाखवता	ययेतये.	 एक	एकक	क्षयेत्फळाचया	
भागातून	 तया	 भागाला	 लांब	 हदशयेनये	 हकती	 बलरयेषा	 जातात,	 तयावरून	 तया	
हठकाणी	 असलयेलया	 चुांबकीय	 क्षयेत्ाची	 ती ता	 (    

) समजतये.	मायकेल	फॅरयेडेंनी	अशी	कल्पना	केली,	की	चुांबकाचया	एका	
ध्ुवाकडून	दुसऱया	ध्ुवाकडये	जाणाऱया	अदृशय	अशा	बलरयेषा	असावया	आहण	
या	बलरयेषाांचया	माधयमातून	चुांबकीय	आकषगाण	हकुंवा	प्रहतकषगाण	होत	असावये.	
फॅरयेडयेची	 कल्पना	 मानय	 केली,	 तर	 वरीलप्रमाणये	 चुांबकीय	 क्षयेत्ाची	 ती ता	
बलरयेषाांवरून	काढता	ययेतये.
	 चुांबकाचया	 चुांबकीय	 क्षयेत्ामधयये	 जयेरये	 बलरयेषा	 हवरळ	 असतील,	 तयेरये	
चुांबकीय	क्षयेत्ाची	ती ता	कमी	असतये,	तर	जयेरये	तया	एकवटलयेलया	असतात,	
तयेरील	ती ता	जासत	असतये.	

19.4  चुंबकीय क्षेत्

जरा डोके चालवा.

मायकेल फरेडे

		चुांबकीय	बल	ही	राशी	सहदश		आहये	की	अहदश?

चुंबकीय बलरेषांचे गुणधम्ध (      )
	 बलरयेषाांची	 कल्पना	 माांडताना	 हनरीक्षणाप्रमाणये	 सवगा	 ्पररणामाांचा	
समाधानकारक	्पडताळा	ययेणयासाठी,	 तया	बलरयेषाांना	काही	 गुणधमगा	असणये	
आवशयक	आहये	असये	मायकेल	फॅरयेडेंनी	स्पष्	केलये.		
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1.	 चुांबकीय	 बलरयेषा	 या	 काल्पहनक	 जोडणया	 असून	 फॅरयेडयेनये	 चुांबकीय	
आकषगाण	व	प्रहतकषगाण	याांचये	स्पष्ीकरण	दयेणयासाठी	तयाांची	सांकल्पना	
माांडली.

2.		 	चुांबकीय	बलरयेषा	नयेहमी	उततर	ध्ुवाकडून	दहक्षण	ध्ुवा्पयांत	जातात.	
हा	दहक्षण	ध्ुव	तयाच	हकुंवा	दुसऱया	चुांबकाचाही	असू	शकतो.

3.		चुांबकीय	 बलरयेषा	 एखाद्ा	 हसप्रांगसारखया	 ताणलयेलया	 अवसरयेत	
असतात.	

4.		चुांबकीय	बलरयेषा	एकमयेकाांना	दूर	ढकलतात.
5.		चुांबकीय	बलरयेषा	एकमयेकाांना	्छयेदत	नाहीत.
6.		चुांबकीय	 बलरयेषाांची	 एखाद्ा	 हबांदू्पाशी	 असणारी	 सांखया	 ही	 तया	

हठकाणचया	चुांबकीय	क्षयेत्ाची	ती ता	ठरवतये.
	 अाता	वरील	गुणधमाांप्रमाणये	सजातीय	ध्ुवाांमधील	प्रहतकषगाण	आहण	
हवजातीय	ध्ुवाांमधील	आकषगाण	कसये	स्पष्	करता	ययेतये.	तये	आकृतीत	्पहा.	
हतसऱया	गुणधमागानुसार	चुांबकाचया	उततरध्ुव	व	दहक्षणध्ुवाांना	जोडणाऱया	
बलरयेषा	हसप्रांगसारखया	ताणलयेलया	असलयानये	दोनही	हवरुद्ध	ध्ुवाांना	खयेचून	
धरतात,	तर	चौथया	गुणधमागानुसार	सजातीय	ध्ुवाांना	दूर	लोटतात.
चुंबकीय क्षेत्ाची वेधनक्षमता (     )

कृती ः काही	 टाचणया	 टयेबलावर	 ्पसरवा.	 या	 टाचणयाांचया	 वर	 रोड्ा	
अांतरावर	एक	्पु ा	धरा.	एक	्पट्	टीचांुबक	्पुठ्ठावरती	ठयेवा	व	हनरीक्षण	
करा.	आता	चुांबक	्पुठ्ठावर	इकडये	 हतकडये	हळुवार	 हफरवा	व	 हनरीक्षण	
करा.	्पुठ्ठाचये	रर	वाढवून	हीच	कृती	्पुनहा	करा	व	हनरीक्षण	करा.
कृती ः प्लॅससटकचया	एका	बाटलीत	्पाणी	भरा.	्पाणयामधयये	काही	टाचणया	
टाका.	एक	्पट्	टीचुांबक	घयेऊन	तया	बाटलीचया	जवळ	नया	व	हनरीक्षण	करा.	
चुांबक	बाटलीचया	जवळ	रोड्ा	अांतरावर	हलवून	्पहा	व	हनरीक्षण	करा.
	 वरील	दोनही	कृती	केलयावर	आ्पलया	लक्षात	ययेतये	की	चुांबकीय	क्षयेत्	
हये	 ्पुठ्ठातून,	्पाणयातून	व	बाटलीतून	आर्पार	जाऊ	शकतये.	मात्	असये	
होताना	चुांबकीय	क्षयेत्ाची	ती ता	कमी	झालयेली	आढळतये.

1.	चुांबकीय	बल	महणजये	काय?
2.	चुांबकीय	बल	हये	प्रतयक्ष	स्पशगा	न	करता	कायगा	करतये.	तये	कसये?	
3.	गुरुतवीय	बल	व	चुांबकीय	बल	याांमधयये	काय	फरक	आहये?	

जरा डोके चालवा.

19.5  चुंबकीय बलरेषांचे गुणधम्ध

19.6  चुंबकीय क्षेत्ाची वेधनक्षमता

कृती ः	एका	मोठ्ा	्पसरट	भाांड्ामधयये	्पाणी	घया.	प्लॅससटकचया	झाकणामधयये	्पट्	टीचांुबक	ठयेवून	तये	 ्पाणयाचया	
्पृष्ठभागावरती	ठयेवा.	एका	टाचणीला	चुांबकतव	हनमागाण	करून	घया.	चुांबकतव	प्राप्त	झालयेली	टाचणी	एका	जाड	
्पुठ्ठाचया	्छोटा	तुकड्ावरती	हचकट्पट्	टीचया	साहाययानये	घट्	ट	बसवा.
		 चुांबकतव	 प्राप्त	 झालयेली	 टाचणी	 जाड	 ्पुठ्ठाचया	 तुकड्ासह	 ्पाणयामधयये	 चुांबकाशयेजारी	 ठयेवा.		
टाचणी	कोणतया	हदशयेनये	जातये	तयाचये	हनरीक्षण	करा.	ही	टाचणी	वयेगवयेगळ्ा	हठकाणी	्पाणयात	ठयेवा	व	हनरीक्षण	करा.
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सांगा ्पाहू ! 1.	हवद्ुत	चुांबक	महणजये	काय?
2. हवद्ुत	चुांबक	कसा	बनवता	ययेईल?

धातुशोधक यंत्े (  )
	 या	यांत्ाांचये	कायगा	हवद्ुत	चुांबकाांवर	आधाररत	आहये.	धातुशोधक	
यांत्ये	 अहतमहत्वाचया	 हठकाणी	 वा्परतात.	 हवमानतळ,	 बससटाँड,	
अहतमहत्वाची	 मांहदरये,	 इमारती	 या	 हठकाणी	 प्रवयेश	 करणाऱया	
वयक्तींचया	त्पासणीसाठी	याांचा	उ्पयोग	केला	जातो.	अहतमौलयवान	
वसतू	 शोधणयासाठी	 तसयेच	अन्नप्रहरिया	 उद्ोगाांमधयये	अनवधानानये	
लोखांडी/्पोलादी	 वसतू	 अन्न्पदाराांमधयये	 हमसळली	 गयेलयास	 तये	
आरोगयासाठी	 घातक	 होईल	 महणून	 (मयेटल	 हडटयेकटर)	 धातुशोधक	
यांत्ाांचा	 वा्पर	 केला	 जातो.	 तसयेच	 भूगभगाशासत्ामधयये	 धातूांचये	 प्रमाण	
शोधणयासाठी	या	यांत्ाांचा	वा्पर	करतात.	

1. प्रहतकषगाण	ही	चुांबक	ओळखणयाची	खरी	कसोटी	का	आहये?
2. तुमहाांला	हदलयेलया	हवहवध	्पदाराांमधून	चुांबक	कसा	शोधून	काढाल?

1. रकामया जागी यो य श द वा्परा.
अ.		 द्ोहगक	 क्षयेत्ामधयये	 वा्परलये	 जाणारये	 चुांबक

बनवणयासाठी	 .............व.............	या
सांहमश्राांचा	उ्पयोग	केला	जातो.

आ.		चुांबकीय	 क्षयेत्.............	 व	 .............

याांमधून	आर्पार	जाऊ	शकतये.
इ.		 चुांबकीय	 क्षयेत्ाची	 ती ता.............	 रयेषाांचया	

साहाययानये	दशगावतात.
ई.			 चुांबकाची	खरी	कसोटी	.............	ही	आहये.

2. सांगा मी कोणाशी जोडी लावू?
अ  गट  ब  गट

अ.	 होकायांत्	 1.	सवागाहधक	चुांबकीय	बल
आ.	क्पाटाचये	दार	 2.	सजातीय	ध्ुव
इ. 	 प्रहतकषगाण	 3. चुांबक
. 	 चुांबकीय	ध्ुव	 4.	सूचीचुांबक

सवा याय

3. खालील प्र नांची उततरे नलहा.
अ.		कृहत्म	 चुांबक	 तयार	 करणयाचया	 दोन

्पद्धतींमधील	फरक	साांगा.
आ.		 हवद्ुत	चुांबक	तयार	करणयासाठी	कोणकोणतया	

्पदाराांचा	उ्पयोग	करता	ययेतो?
इ.		 टी्प	हलहा	-	चुांबकीय	क्षयेत्.
ई.		 होकायांत्ात	 चुांबकसूचीचा	 वा्पर	 का	 केला	

जातो?
उ.		चुांबकीय	 क्षयेत्ाची	 ती ता	 व	 हदशा	 कशाचया	

साहाययानये	 दशगावली	 जातये	 तये	 आकृतीचया	
साहाययानये	स्पष्	करा.

4.  ्पूवमीचया काळी या्पारी माग्धकमण करत असताना
चुंबकाचा वा्पर कशाप्रकारे करत होते याची
सनवसतर मानहती नलहा.

उ्पकम ः	
धातुशोधक	यांत्ाचया	कायागाची	माहहती	हमळवा.

19.7  धातुशोधक यंत्े

जरा डोके चालवा.

t t t
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	 आ्पली	सूयगामाला	ही	तया्पयेक्षा	हकतययेक	्पटींनी	मोठ्ा	असलयेलया	आकाशगांगयेचा	एक	अतयांत	्छोटासा	भाग	
आहये.	 आकाशगांगयेत	 लक्षावधी	 तारये	 असून	 तयाांतलये	 काही	 आ्पलया	 सूयागा्पयेक्षाही	 हकतययेक	 ्पटींनी	 मोठये	 आहयेत.		
काहींना	सवतःची	सूयगामाला	अाहये.	आकाशगांगयेतील	ताऱयाांमधयये	रांग,	तयेजससवता	तसयेच	आकारानुसार	मोठी	हवहवधता	
हदसून	ययेतये.	जवळ	जवळ,	एका	 हवहशष्	आकृतीत	 हदसणारये	काही	तारये	 हमळून	तारकासमूह	बनतो.	या	बाबतची	
माहहती	आ्पण	या	्पाठात	घयेणार	आहोत	तत्पूवणी	आकाश	हनरीक्षणासांदभागात	काही	मूलभूत	सांकल्पनाांची	ओळख	
करून	घयेऊया.

1.	दीहघगाका	महणजये	काय?		दीहघगाकेतील	हवहवध	घटक	कोणतये?	
2.	ताऱयाांचये	हवहवध	प्रकार	कोणतये?

	 खालील	 हचत्ामधयये	 तयेजायेमयेघा्पासून	 हनमागाण	 झालयेलया	 ताऱयाांचये	
सवरू्प	दाखवलयेलये	आहये.	तयाहवषयी	वगागात	चचागा	करा.

2 .1  ता यांचा जीवनप्रवास

तेजोमेघ

सव्धसाधारण तारा

भ य तारा

तांबडा राक्षसी तारा

तांबडा महाराक्षसी तारा

नबंबान का

अनतदी  तारा

वेतबटु

कृ णनववर

यूटट् न तारा

	 मागील	इयततयेत	आ्पण	दीहघगाका,	तारये	तसयेच	सूयगामाला	व	सूयगामालयेतील	हवहवध	घटकाांची	ओळख	करून	घयेतली	
आहये.	तयेजोमयेघा्पासून	ताऱयाांची	हनहमगाती	होतये.	तयेजोमयेघ	हये		प्रामुखयानये	धूळ		व	हायड्ोजन	वायूचये	बनलयेलये	ढग	असतात.		
गुरुतवाकषगाणामुळये	तयेजोमयेघातील	कणाांमधयये	आकषगाण	हनमागाण	होतये	व	आकुुंचनानये	तो	ढग	दाट	व	गोलाकार	होतो.	या	
वयेळी	ढगाचया	मधलया	भागात	वायूचा	दाब	वाढलयानये	ता्पमानामधययेही	प्रचांड	वाढ	होतये	व	तयेरये	ऊजागाहनहमगाती	होऊ	
लागतये	.	अशा	हायड्ोजनचया	गोलाकार	ढगाला	 तारा 	( )	असये	महणतात.	्पुढये	ता्पमानात	वाढ		होणये,	अाकुुंचन,	
प्रसरण	या	हरियाांमुळये	ताऱयाांचये	सवरू्प	बदलत	जातये.	या	प्रहरिययेसाठी	फार	मोठा	कालावधी	लागतो.	हाच	ताऱयाांचा	
जीवनप्रवास	असून	ताऱयाांचये	हवहवध	प्रकार	याच	सवरू्पाांमुळये	ओळखलये	जातात.			

	 .a a e . ,	 .	 a e. 	

2 . तारकांचया दननयेत

थोडे आठवा.

ननरीक्षण करा व चचा्ध करा.

इंटरनेट माझा नमत्
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	 एका	मोकळ्ा	जागयेवर	ससरर	उभये	राहून	दूरवर	नजर	टाका.	तुमहाांला	जमीन	
व	आकाश	याांहवषयी	काय	जाणवतये?	आता	नजर	दूरवर	ठयेवूनच	सवतःभोवती	
गोल	हफरत	हफरत	आकाश	व	जमीन	याांचये	हनरीक्षण	करा.	

	 	 दूरवर	 ्पाहहलये	 असता	 आकाश	 जहमनीला	
टयेकलयासारखये	 हदसतये.	तये	जया	 रयेषयेत	 हमळतात	तयास	
नक्षनतज ( )	 असये	 महणतात.	 सवतःभोवती	
गोलाकार	 हफरता	 हफरता	 हक्षहतजाचा	 गोल	 तयार	
होतो.	 असयेच	 गोलाकार	 ससरतीत	 वर	 ्पाहहलयास	
आकाश	आ्पलयाला	गोलाकृती	भासतये.	आकाशात	
हफरणारये	ग्रह,	तारये	याच	गोलावरून	सरकत	असलयाचा	
आ्पलयाला	 भास	 होतो.	 या	 आभासी	 गोलालाच	
खगोल महणतात.	 हक्षहतज	 या	 खगोलाचये	 दोन	
अधगागोलाांत	हवभाजन	करतये.	
1.	ऊ व्धनबंद -	जहमनीवर	उभये	राहहलयास	आ्पलया		
डोकयाचया	 बरोबर	 वर	 असलयेलया	 खगोलावरील	
हबांदूला	ऊधवगाहबांदू		( )	महणतात.
2.	अधःनबंद 	जहमनीवर	उभये	राहहलयास	आ्पलया	
्पायाचया	 बरोबर	 खाली	 असलयेलया	 खगोलावरील	
हबांदूला	अधःहबांदू	( )	महणतात.
3.	खगोलीय ुव	(  )	-	्पृथवीचया	
भौगोहलक	 ध्ूवामधून	 जाणारी	 रयेषा	 उततरयेकडये	
वाढवली,	तर	ती	खगोलाला	जया	हबांदूत	्छयेदतये	तयास	
खगोलीय	 उततरध्ूव	 महणतात 	 तसयेच	 ती	 रयेषा	
दहक्षणयेकडये	वाढवली	तर	खगोलास		जया	हबांदूत	्छयेदतये	
तयास	खगोलीय	दहक्षणध्ुव	महणतात.	
4.	म यमंडळ	 	दोनही	खगोलीय	ध्ुवाांमधून	आहण	
हनरीक्षकाचया	 ऊधवगा	आहण	अधःहबांदूतून	 जाणाऱया	
अधोवतुगाळास	मधयमांडळ	( )	महणतात.
5.	वषुनवक वृतत 	्पृथवीचये	हवषुववृतत	सवगा	हदशाांना	
अमयागाद	 वाढवलये	 तर	 तये	 खगोलाला	 जया	 वतुगाळात	
्छयेदतये	 तया	 वतुगाळास	 	 	 वषुनवक वृतत (  

)	महणतात.
6.	आयननक वृतत 	 	्पृथवी	सूयागाभोवती	हफरतये	्परांतु	
्पृथवीवरून	 ्पाहता	 सूयगा	 हफरत	असलयाचा	आभास	
होतो.	सूयागाचया		खगोलावरील	या	भासमान	मागागाला	
आयननक वृतत	( )	महणतात.

2 .2  अाभासी खगोल

आकाश आनण अवकाश 
 आकाश ( ) 	 हनर 	 रात्ी	 मोकळ्ा	
जागयेवरून	आ्पण	आभाळाकडये	्पाहहलये,	तर	काळ्ा	
रांगाचया	 ्पाशवगाभूमीवर	 अनयेक	 चाांदणया	 हदसतात.		
्पृथवीचया	वातावरणाचा	व	तयाही	्पलीकडये	नुसतया	
डोळ्ाांनी	 ्पृथवीवरून	 हदसू	 शकणारा	 व	 ्छताचया	
सवरू्पात	भासणारा	भाग	महणजये	आकाश	होय.	
 अवकाश ( ) 	 आकाशसर	 गोलाांचया	
(तारये,ग्रह	इतयादी)	दरमयान	असलयेली	्पोकळीचया	
सवरू्पातील	 सलग	 जागा.	 यात	 वायू	 व	 धूहलकण	
असू	शकतात.	अवकाशात	ताऱयाांचये	असांखय	समूह	
तयार	झालये	आहयेत.

आकाशननरीक्षण (  )

म यमंडल

नक्षनतज

ऊ व्धनबंद

अधःनबंद

करून ्पहा.

ऊ व्धनबंद
खगोलीय उततर ूव 

वषुनवक वृतत

म यमंडळ

खगोलीय दनक्षण ुव
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तारकासमूह ( )
	 खगोलाचया	एका	लहान	भागात	असलयेलया	ताऱयाांचया			
गटाला	 	 तारकासमूह	 असये	 महणतात.	 काही	 तारकासमूहात		
एखाद्ा	प्राणयाची,	वसतूची	हकुंवा	वयक्तीची	आकृती	हदसतये.	
या	 आकृतयाांना	 तया	 तया	 काळानुसार,	 प्रचहलत	 असलयेलया	
घटनयेनुसार	 हकुंवा	 समजुतीनुसार	 नावये	 दयेणयात	आली	आहयेत.		
तयानुसार	्पासशचमातय	हनरीक्षकाांनी	सां्पूणगा	खगोलाचये	एकूण	88	
भाग	 केलये	 आहयेत.	 प्राचीन	 ्पाशचातय	 खगोलशासत्ज्ाांनी		
12	सौर	राशींची	व	भारतीय	खगोलशासत्ज्ाांनी	27	नक्षत्ाांची	
कल्पना	माांडली.	
	 राशी ः	सूयगा	 जया	आयहनक	वृततावर	 हफरतो	 तया	आयहनक	
वृतताचये	 12	 समान	 भाग	कसल्पलयेलये	आहयेत,	 महणजये	 प्रतययेक	
भाग	30 	चा	आहये.	या	प्रतययेक	भागाला	राशी	असये	महणतात.	
मयेष,	वृषभ,	हमरुन,	कक,	हसांह,	कनया,	तूळ,	वृसशचक,	धनू,	
मकर,	कुुंभ	आहण	मीन	या	बारा	राशी	आहयेत.	
नक्षत् ः	 चांद्र	 एक	 ्पृथवीप्रदहक्षणा	 सुमारये	 27.3	 हदवसाांत	 ्पूणगा	
करतो.	प्रतययेक	हदवसाचया	चांद्राचया	प्रवासाला	एक	भाग	हकुंवा	
एक	नक्षत्	महणतात.	360	अांशाचये	27	समान	भाग	केलये,	तर	
प्रतययेक	 भाग	 सुमारये	 13 	 20	 हमहनटये	 ययेतो.	 13 	 20	 हमहनटये	
एव ा	भागातील	तारकासमूहाांतील	सवाांत	तयेजसवी	ताऱयावरून	
तये	 नक्षत्	ओळखलये	 जातये.	 या	 ताऱयाला	 योगतारा	 महणतात.	
आ्पण	अाकाश	हनरीक्षण	करतये	वयेळी	्पृथवी	 मण	मागागावरती	
कोठये	आहये	यावरून	कोणतये	नक्षत्	हदसणार	हये	हनसशचत	होतये.

1.		अाकाश	हनरीक्षणाची	जागा	शहरा्पासून	दूर		
व	शकयतो	अमावासययेची	रात्	असावी.

2.		अाकाश	 हनरीक्षणासाठी	 द्	हवनयेत्ी,	
दुहबगाणीचा	वा्पर	करावा.	

3.	 उततर	हदशयेकडील	ध्ुवतारा	शोधून	आकाश	
हनरीक्षण	करणये	सो्पये	होतये.	तयामुळये	आकाश	
हनरीक्षणासाठी	ध्ुवतारा	हवचारात	घयावा.

4.	 ्पसशचमयेकडील	 तारये	 लवकर	 मावळणारये	
असलयानये	 सुरुवातीस	 ्पसशचमयेकडील	
ताऱयाां्पासून	हनरीक्षणास	सुरुवात	करावी.

5.	 अाकाश	 नकाशावर	 भूगोलातलया	
नकाशासारखी	उजवीकडये	्पूवगा	व	डावीकडये	
्पसशचम	हदशा	दाखवलयेली	असतये.

6.		नकाशाचया	खालचया	 भागावर	 उततर	 तर	
वर	दहक्षण	हदशा	दाखवलयेली	असतये,	कारण	
नकाशा	 अाकाशाचया	 हदशयेनये	 धरून	
वा्परायचा	 असतो.	 जया	 हदशयेला	 आ्पण	
तोंड	 करून	 उभये	 आहोत,	 ती	 हदशा	
नकाशावर	खालचया	बाजूला	करावी.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

	 मराठी	 हदनदहशगाकेतून	 सततावीस	
नक्षत्ाांची	 माहहती	 गोळा	 करा	 व	 तयाांचये	
खालील	तकतयात	वगणीकरण	करा.

्पावसाळी नक्षत्े
नहवाळी नक्षत्े
उ हाळी नक्षत्े

	 सूयगा-चांद्र,	 तारये	 ्पूवजेला	 उगवून	 ्पसशचमयेला	
मावळताना	 हदसतात 	 कारण	 ्पृथवी	 सवतःभोवती	
हफरताना	्पसशचमयेकडून	्पवूजेकडये	प्रवास	करतये.	बारकाईनये	
्पाहहलयास	असयेदयेखील	लक्षात	ययेईल	की	तारये	दररोज	
चार	हमहनटये	लवकर	उगवतात	व	चार	हमहनटये	लवकर	
मावळतात.	याचा	अरगा	असा,	की	एखादा	तारा	आज	
रात्ी	 8	 वाजता	 उगवलयास	 तो	 उद्ा	 7	 वा.	 56	
हमहनटाांनी	उगवताना	हदसयेल.	ताऱयाांचया	्पाशवगाभूमीवर	
चांद्र	व	सयूगा	्पसशचमयेकडून	्ूपवजेकडये	सरकताना	हदसतात.	
सूयगा	हदवसाला	सुमारये	एक	अांश	तर	चांद्र	हदवसाला	बारा	
तये	तयेरा	अांश	ताऱयाांचया	्पाशवगाभूमीवर	्पूवजेकडये	सरकलयेला	
हदसतो.	्पृथवी	सूयागाभोवती	व	चांद्र		्ृपथवीभोवती	हफरत	
असलयानये	असये	होतये.	

मानहती नमळवा. 

एक	रास	 	...........	नक्षत्.

जरा डोके चालवा.



134

ळख काही तारकासमूहांची  
	 1.	उनहाळ्ात	रात्ी	आकाशात	सात	ताऱयाांची	एक	हवहशष्	जोडणी	
हदसतये.	तयाांना	आ्पण	‘सप्तषणी’	महणतो.	हा	तारकासमूह	फेरिुवारी	महहनयात	
रात्ी	8	चया	सुमारास	ईशानय	हदशयेला	उगवतो.	मधयमांडलावर	तो	एहप्रल	
महहनयात	असताये,	तर	आलॅकटोबर	महहनयात	रात्ी	8	चया	सुमारास	मावळतो.	
सप्तषणी	नावाप्रमाणये	सात	ठळक	ताऱयाांनी	बनलयेला	समूह	आहये.	एक	मोठा	
चौकोन	व	तयाला	तीन	ताऱयाांची	शये्पटी	असलयानये	्पतांगासारखया	हदसणाऱया	
सप्तषणीची	 आकृती	 सहज	 ओळखता	 ययेतये.	 चौकोनाची	 एक	 बाजू	
वाढवलयास	(हचत्ाप्रमाणये)	ती	ध्ुवताऱयाकडये	जातये.	 हनरहनराळ्ा	दयेशाांत	
हनरहनराळ्ा	नावानये	सप्तष ला	ओळखलये	जातये.	
	 2.	ध्ुवतारा	ओळखणयासाठी	सप्तषणीप्रमाणयेच	शहमगाष्ठयेचया	ताऱयाांचा	
उ्पयोग	 होतो.	 ‘शहमगाष्ठा’	 तारकासमूह	 ्पाच	 ठळक	 ताऱयाांनी	 बनलयेला	
असून,	 	या	अक्षराचया	माांडणीत	हये	तारये	आकाशात	हदसतात.	शहमगाष्ठयेचा	
हतसरा	व	चौरा	तारा	जोडणारी	रयेषा	जर	दुभागली	तर	(हचत्ाप्रमाणये)	हा	
लांबदुभाजक	ध्ुवताऱयाकडये	जातो.	ध्ुवताऱयाचया	एका	बाजूला	सप्तषणी	तर	
दुसऱया	बाजूला	शहमगाष्ठा	असतात.	जया	वयेळी	शहमगाष्ठा	तारकासमूह	मावळू	
लागतो,	 तया	वयेळी	सप्तषणीचा	उदय	होत	असतो.	 महणजयेच	आ्पलयाला	
ध्ुवतारा	 ्पाहणयासाठी	 कुठलयाही	 हदवशी	 या	 दोनहीं्पैकी	 एका	
तारकासमूहाचा	उ्पयोग	करून	घयेता	ययेतो.
	 3.	‘मृगनक्षत्’	हा	तारकासमूह	अाकाशात	फार	तयेजसवी	हदसतो.	हये	
नक्षत्	हहवाळ्ाचया	रात्ी	फार	चटकन	हदसतये.	तयात	7-8	तारये	असतात.	
तयाां्पैकी	 चार	 तारये	 एका	 चौकोनाचये	 चार	 हबांदू	 असतात.	 मृगनक्षत्ाचया	
मधलया	तीन	ताऱयाां्पासून	एक	सरळ	रयेषा	काढली	असता,	ही	रयेषा	एका	
तयेजसवी	ताऱयाला	ययेऊन	 हमळतये.	तो	तारा	 महणजये	 वयाध	होय.	मृगनक्षत्	
हडसेंबर	महहनयात	रात्ी	8	चया	सुमारास	्पूवगा	हक्षहतजावर	उगवलयेलये	हदसतये.	
फेरिुवारी	 महहनयात	 तये	 मधयमांडलावर	 असतये,	 तर	 जून	 महहनयात	 रात्ी	
आठचया	सुमारास	मावळतये.
	 4.	 ‘वृसशचक’	 तारकासमूहात	 10-12	 तारये	 हदसत	 असलये,	 तरी	
तयाांतील	जययेष्ठा	हा	तारा	सवाांत	तयेजसवी	आहये.	वृसशचक	तारकासमूह	हा	
दहक्षण	 गोलाधागाचया	 आकाशात	 हवषुववृतताचया	 खाली	 असतो.		
एहप्रल	महहनयाचया	हतसऱया	आठवड्ात	सूयागासतानांतर	काही	तासाांनी	्पूवगा	
आकाशात	हा	तारकासमूह	्पाहता	ययेतो.	

1.	आकाश	हनरीक्षणामधयये	ध्ुवतारा	का	महत्वाचा	आहये?
2.	 सप्तषणी	 व	 शहमगाष्ठा	 तारकासमूह	आहण	 ध्ुवतारा	 याांचयामधयये	 काय	

सांबांध	आहये?	

2 .3  नवनवध तारकासमूह

याध

ुवतारा

शनम्ध ा

ुवतारा

स षमी

वृल चक

ये ा

मृग
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	 आकृतीत	दाखवलयाप्रमाणये	मैदानावर	तुमचया	हमत्ाांचया	साहाययानये	एक	मोठये	वतुगाळ	
आखून	घया.	तया	वतुगाळावर	बारा	हमत्ाांना	समान	अांतरावर	बारा	राशींचया	्पाटा	घयेऊन	
रिमानये	उभये	करा.	

	 सूयागाकडये	्पाहणाऱया	हनरीक्षकाला	सूयगा	तर	हदसयेलच,	्पण	सूयागाचया	्पाठीमागील	एखादा	तारकासमूह्पण	हदसू	
शकेल,	्पण	सूयागाचया	प्रखर	प्रकाशामुळये	तो	प्रतयक्षात	हदसत	नाही.	तरी	तयाचयामागये	तारकासमूह	असणारच	आहये.	
याचा	अरगा	असा	की	जयेवहा	्पृथवी	आ्पलये	सरान	बदलतये	तयेवहा	सूयागाचया	्पाशवगाभूमीवरील	रास	बदलतये.	यालाच	आ्पण	
सूयागानये	एखाद्ा	राशीत	प्रवयेश	केला	हकुंवा	सांरिमण	केलये	असये	महणतो.	मकरसांरिाांत	हये	असयेच	एक	सांरिमण	आहये.
	 ्पृथवी	जयेवहा	A	या	हठकाणी	असतये	तयेवहा	्पृथवीवरील	हनरीक्षकाला	सूयगा	वृसशचक	राशीत	आहये	असये	वाटतये.	्पृथवी	
जयेवहा	A	्पासून	 	्पयांत	प्रवास	करतये	तयेवहा	हनरीक्षकाला	वाटयेल,	की	सूयागानये	वृसशचक	राशीतून	तूळ	राशीत	सांरिमण	
केलये	आहये.	प्रतयक्ष	सूयगा	 मण	करत	नसतो,	तर	्पृथवीचया	सूयागाभोवतीचया	हफरणयामुळये	सूयगा	हफरलयाचा	आ्पणास	
आभास	होतो.	सूयागाचया	या	 मणालाच	भासमान मण	महणतात	व	सूयागाचया	या	मागागाला	सूया्धचा भासमान माग्ध 
महणतात.	सूयागाचये	्पूवजेस	उगवणये	व	्पसशचमयेस	मावळणये	हये	सूयागाचये	भासमान	 मणच	आहये.		आ्पण	आ्पलया	वडीलधाऱया	
वयक्तीचया	तोंडून	‘नक्षत्	लागलये’	असये	एयेकलये	असयेल,	महणजयेच	या	काळात	्पृथवीवरून	्पाहहलये	असता	सूयागाचया	
्पाठीमागये	ठरावीक	नक्षत्	असतये	हये	आ्पलया	लक्षात	ययेईल	व	सूयागाचया	भोवती	्परर मण	करणाऱया	्पृथवीचया	जागयेची	
कल्पना	ययेईल.

	 वतुगाळाचया	कद्रसरानी	एका	हमत्ाला	सूयगा	महणून	उभये	करा.	तुमही	सवतः	्पृथवी	महणून	सयूगा	असलयेलया	हमत्ाकडये	
्पाहत	तयाचयाभोवती	गोलाकार	कक्षयेमधयये	हफरा.	तुमहाांला	गोलाकार	कक्षयेमधयये	सूयागाकडये	्पाहत	हफरत	असताना	काय	
जाणवतये?	आता	रिमानये	इतर	हमत्ाांनाही	हा	अनुभव	घयेणयास	साांगा.	सवाांचया	अनुभवाांची	चचागा	करा.

2 .4  संकमण

करून ्पहा.

	 वरील	 हचत्ामधयये	 मुलगी	
फुलदाणी	 बघतये	 तयेवहा	 हतला	
फुलदाणी	तर	हदसतयेच,	्परांतु	हतचया	
्पाशवगाभूमीवर	 असलयेलये	 झाडदयेखील	
हदसतये.	

मयेष
मीन

कुुंभ

मकर

धनू

वृसशचक

तूळ

कनया

हसांह

कक

हमरुन

वृषभ

्पृथवी
सूयगा

A
B C

आयहनक	वृतत
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1. रकामया जागी कंसातील यो य श द नलहा.
(मधयमांडळ,	 हक्षहतज,	 बारा,	 नऊ,	 भासमान,	
वैषुहवक,	आयहनक)	

अ.	 दूरवर	 ्पाहहलयास	 आकाश	 जहमनीला	
टयेकलयासारखये	हदसतये.	तया	रयेषयेला	.............

महणतात.
आ.	 राशींची	सांकल्पना	माांडताना	.............वृतत

हवचारात	घयेतलये	अाहये.
इ.	 ऋतुमानानुसार	वगणीकरण	केलयास	एका	ऋतूत	

.............	नक्षत्ये	ययेतात.
उ.	 सूयागाचये	 ्पूवजेस	उगवणये	व	्पसशचमयेस	मावळणये	 हये	

सूयागाचये	............. मण	आहये.
2. आज आठ वाजता उगवलेला तारा एका मनह याने

नकती वाजता उगवलेला नदसेल? का?

3. नक्षत् लागणे  महणजे काय? ्पावसाळ्ात मृग
नक्षत् लागले,  महणतात याचा अथ्ध काय?

4. खालील प्र नांची उततरे नलहा.
अ.	 तारकासमूह	महणजये	काय?
आ.	 आकाश	हनरीक्षण	करणया्पूवणी	कोणती	काळजी

घयावी	असये	तुमहाांला	वाटतये?
इ.	 ‘ग्रह	 	तारये	 	नक्षत्’	याांचा	मानवी	जीवनावर

प्रभाव	्पडतो,	असये	महणणये	योगय	आहये	का?का?
5. आकृती 2 .1 अनुसार ता यांची नननम्धती व

जीवनप्रवासासंदभा्धत ्प रच्छेद नलहा.
उ्पकम ः

तुमचया	जवळ	असलयेलया	ताराांगण	कद्राला	भयेट	द्ा,	
माहहती	 	 हमळवा	 व	 हवज्ानहदनाला	 शाळयेत	 सादर	
करा.

सवा याय

कोण काय करते?
	 आयुका	 (     

  )	 ही	 ्पुणये	 ययेरील	
सांसरा	 खगोल	 हवज्ानामधयये	 मूलभूत	 सांशोधनाचये	
कायगा	करतये.
	 भारतात	नवी	हद ी,	बांगळुरू,	अलाहाबाद,	
मुांबई	 व	 नयू	 इांसगलश	 सकूल,	 ्पुणये	 ययेरये	 ्पांहडत	
जवाहरलाल	नयेहरू	याांचया	नावानये	नयेहरू	प्लॅनयेटोररयम		
ही	 ताराांगणये	 सरा्पन	 केलयेली	 आहयेत.	 आकाश	
हनरीक्षणासांदभागात	 हवहवध	 तारये	 व	 तारकासमूहाांचये	
आभासी	सादरीकरण	करणयात	ययेतये.	सहलींदरमयान	
अरवा	शकय	असयेल	तयेवहा	या	हठकाणाांना		भयेट	द्ा.

 		 हवज्ानामुळये	 सूयगामालयेचये	 घटक	 जसये	 ग्रह,	
उ्पग्रह,	धूमकेतू	याांचाच	काय 	तर	लाांबलाांबचया	
ताऱयाांचा,	 तारकासमूहाांचा	 मानवी	 जीवनाशी	
काहीही	सांबांध	नाही	हये	हसद्	ध	झालये	आहये.	हवसावया	
शतकात	 मानवानये	 चांद्रावर	 ्पाऊल	 टाकलये,	
एकहवसावया	शतकात	तो	मांगळ	्पादारिाांत	करयेल,	
तयामुळये	 आजचया	 वैज्ाहनक	 युगात	 अनयेक	
वैज्ाहनक	चाचणयाांमुळये	फोल	ठरलयेलया	कल्पनाांवर	
हवशवास	ठयेवणये	महणजये	सवतःचया	वयेळयेचा,	शक्तीचा	
आहण	धनाचा	हनषकारण	अ्पवयय	करणयेच	ठरयेल,	
तयामुळये	 हवज्ानाचया	 दृसष्कोनातून	 या	 सवाांकडये	
्पाहणये	महत्वाचये	आहये.

‘आकाशाशी	जडलये	नातये’,	‘्छांद	आकाशदशगानाचा’,	
‘वयेध	 नक्षत्ाांचा’,	 ‘तारकाांचया	 हवशवात’	 अशा	 हवहवध	
्पुसतकाांमधून	हवहवध	तारकासमूह	व	आकाश	हनरीक्षणाची	
माहहती	हमळवा.	

सांकेतसरळ	ः	 . .
रॅनेटो रयमची रचना

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

्पुसतक माझा नमत्

t t t
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उत्पादन	 	 प्र डकशन्

उदासीन	 e al	 नयूट्ल्

उद्ोग	 	 इनडसट्ी

उद्रयेक	 e 	 इ रपशन्

उ्पकरण	 a e 	 गलॅहजट्

उ्पग्रह	 a ell e	 सलॅटलाइट्

उ्पटणये	 	 अ्परूट्

उ्पयोगी/उ्पयुक्त	 e l	 यूस ्

उ्पसणये	 l 	 हल ट्

उ्पाय	 ea e	/	 e e 	 मयेझर्	/	 रयेमडी

उभा	 e al/ 	 वहहटगा ्	/	 अप्राइट्

ऊब/ऊबदार	 a 	/	 a 	 वॉ मर्	/	वॉमगा

ऊधवगा्पातन	 lla 	 हडससटलये शन्

ऊधवगाहबांदू	 e 	 झयेहनर्

कचरा	 a a e	 गाहबगाज्

कण	 a le	 ्पाहटगा ्

कमकुवत	 ea 	 वीक

कवटी	 ll	 सकल्

कस	(सुह्पकता)	 e l 	( 	 l)	 फर् हटलटी

कसोटी	 e 	 टयेसट्

कातडये	 	/	 e	 ससकन्	/	हाइ्ड्

कारण	 a e	 कॉझ्

कालवा	 a al	 क नलॅल्

हकरण		 a 	 रये

हकरणोतसारी	 a a e	 रयेहडओॲकटीवह्

कीटकनाशक	 e e	 इन् सयेसकटसाइड्

कुजणये	 e a / e e	 हड के 	/हडकम् ्पो झ्

हक्षहतज	 	 ह राइ न्

खग्रास	ग्रहण	 al	e l e	 टो ल्	इस पस्

गांजणये	 	 रसट्

गांध	 ell	 समयेल्

गहतमान	 	 मूसवहांग्

गभागाशय	 e 	/	 	 यूटरस्

गाडणये	 	 बयेरी

गैरवा्पर	 e	 हमस् यूझ्

गोलाधगा	 e e e	 हयेहमससफयर्

इयतता सातवी सामा य नव ान ः श दसूची

अांकुर	 / l le	 सप्राउट्

अांगक	 a elle	 ऑगगा नयेल्

अांतः्परजीवी	 e a a 	 एनडो ्पलॅर हसहटक

अचूक	 a a e	 अलॅकयरट्

अणकुचीदार	 e / a 	 ्पॉइसनटड्/शा्पगा

अहतररक्त	 e a/e e 	 एकसट् /एक सयेस्

अहदश	 ala 	 सके

अधःहबांदू	 a 	 नये हडअ

अधातू	 - e al	 नॉन्- मये ल्

अनुकूलन	 a a a / a 	 अलॅडपटये शन्/मॉहडहफ के शन्

अनैसच्छक	 l a 	 इन् वहॉलनट्ी

अन्नहवषबाधा	 	 	 फूड्	 ्पॉइझहनांग्

अ्पघटन	 ea / e 	 रिये कडाउन्/हडकॉम्प हझशन्

अ्पमाजगाक	 e e e 	 हड टजगानट्

अवरक्त	 a e 	 इन े रयेड

अवषगाण	 	 ड्ाउट्

अवश्रावय	 a- 	 इन -सॉहनक

अश्रावय	 a le	 इन्पऑडबल्

असांगत	 a al 	 अ नॉमलस्

आांतरराष््ीय	 e a al	 इनटनलॅशनल्

आांहशक	 a al	 ्पाशल्गा	

आकायगाता	 la 	 प्ाससटहसटी

आकायगाता	 la 	 प्लॅ ससटसटी

आकुुंचन	 a 	 कन् ट्लॅकशन्

आघात	 e	 सट्ाइक

आच्छादन	 e 	 कवहररांग्

आतडये	 e e	 इन् टयेससटन्

आमल/आमलता	 a /a 	 ॲहसड्/अ हसहडक

आमलारी	 al al 		 ॲलकलाइ

आयहनक	वृतत	 e l 	 इ स सपटक

आयाम	 a l e	 ॲहमप्टू

इजा	 	 इनजरी

उगम	 e	/	 	 सॉस्गा		/	 ऑररहजन्

उतरतये	 a / l 	 सलासनटांग्/ सलो ह्पांग्

उतरिाांती	 e l 	 एवह लयूशन्

उतखनन/हनषकषगाण	e a 	 इकस् ट्लॅकशन्
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ग्रसनी	 a 	/	 al	 फॅररांकस्

ग्रहण	 e l e	 इ स पस्

घडी	 l 	 फो लड्

घरांगळणये	 ll	 रो ल्

चकती	 	 हडसक

चल	 	 	 मूसवहांग्

चव	 a e	 टये सट्

चाचणी	 e 	 टयेसट्

चाळणये	 	 हस ट्

हचकणमृदा	 la e 	 l	 येई्	सॉइल्

चुांबकीय	 a e 	 el 	 मलॅग् नयेहटक

चूषक	 e 	 सकर्

जांत	 	 वम्गा

जांतुनाशक	 e e	/	 e a 	 जहमगासाइड्/हडहसन् फेकटनट्

ज्पणये	 e e	 कन् सवह्गा

जलीय	 a e 	 ए स अस

जायाांग	 ae 	 गाय नीहसअम्

जीव	 l e	/	l 	 	 लाइफ		/	 हलसवहांग्	हरांग्

जीवाणू	 a e a	 बलॅक टीअररअ

जीवाशम	 l	 फॉसल्

झरा	 	 हसप्रांग्

झुडु्प	 	 बुश्

झोत	 ea 	 बी म्

टाळणये	 e e 	 हप्र वहयेनट्

हटकवणये	 a a 	/	 e e a e	 मये न् टये न्	/	्प ्पयेचयुए ट्

हटकाऊ	 a le	 ड्ूरबल्

हठणगी	 a 	 स्पाक

तांत्ज्ान	 e l 	 टयेक नॉलजी

तग	धरणये	 a 	 हवद् सटलॅनड्

ततकाहलक	 a a e 	 इनसटन् टये हनअस्

ततव	 le	 हप्रनसप््

त्पासणये	 e a e	 इग् झलॅहमन्

तळ	 	 बॉटम्

तवांग	 l 	 ससलक

	तारा	 a 		 सटार्		

तीक्ण	 a 	 शा्प्गा

ती 	 e e e/ / e e	 स सवहअ/सट्ॉनग्/इन् टयेनस्

तुटवडा	 a e	/	 a 	 शॉहटगाज्	/	 सकेअसटी

	तयेजससवता	 e 	 रिाइ नस्	

तोलणये	 e 	 वये

तवरण	 a ele a 	 ॲकसलयेरयेशन्

तवरण	 a ele a 	 अकसयेल रये शन्

रेंब	 	 ड्ॉ्प्

दांड	 e 	a 	 अ्पर्	आम्गा	

दक्षता	 e a 	 हप्र कॉशन्

द ा	 	 ह्पसटन्

दात	 	 टूर्

दुवागाहक	 a 	 / la 	बलॅड्	कन कटर्

दुषकाळ	 a e	 फॅहमन्

दूहषत	 l 	 स्पॉइलट्

धन	 e	 ्पॉझहटवह्

धुरीकरण	 	 समो हकुंग्

धू्प	 e 	 इ रो न्

नखये	 la 	 ॉ

नभचर	 ae al	 ए ररअल्

नमुना		 a le	 सलॅमप््	

नळी	 e	 ट््यूब्	

नासाडी	 a a e	 वये ससटज्

हनचरा	 a a e	 ड्ये हनज्

हनयम	 le	/	la 	 रुल्	/	लॉ

हनयहमत	 e la 	 रयेगयूलर्	

हनरोगी	 eal 	 हयेलदी	

हनवागात	 a 	 वहलॅकयुअम्

हनवड	 ele 	 हस लयेकशन्

हनववळ	 e 	 नयेट्	

हनषकषगा	 l / e e e	 कन् ू न्	/	 इनफरनस्

नुकसान	 a a e	 डलॅहमज्	

नोंद	 e 	/	 e	 रर कॉडगा	/	नो ट्

्पांजा	 a / al 	 ्पॉ 	/	्पा म्	

्प 	 a e	 म चयुअर्

्पडदा/जाळये	 ee 	/	 e 	 सरिीन्	/	वयेब्	

्पद्धती	 e 	/	 e e	 मयेरड्	/	टयेकनीक

्परजीवी	 a a 	 ्पलॅर हसहटक

्पराहगभवन	 ll a 	 ्पॉल नये शन्

्पररणाम	 e e 	/	 e l 	 इ फेकट्	/	ररझलट्

्पररमाण	 a e	/	 al e	 मलॅहग्टूड्	/	 वहलॅलयू
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्परररक्षण	 e e a e	 हप्र झवहगाहटवह्

्परीक्षण	 e /e a a 	 टयेसट्	/	इगझलॅहम नये शन्

्पातळी	 le el	 लयेव ्

्पायाभूत	 a e al	/	 a 	 फनडमयेन ल्	/	बये हसक

्पाशचरीकरण	 a e a 	 ्पासचटाइ झये शन्

ह्पशवी	 a / a 	 सलॅक		/	बलॅग्	

ह्पष्	 a 	 सटाच्गा

्पुकेसर	 a e 	 सटये मन

्पुनवागा्पर	 e e	 री यूझ्

्पुमांग	 a e 	 ॲन् ड्ीहसअम्

्पयेशी	 ell	 सयेल्

्पोकळ	 ll 	 हॉलो

प्रजाती	 e e 	 स्पी शी झ

प्रहतकषगाण	 e l 	 रर्पलशन्

प्रदयेश	 e 	 रीजन्

प्रभार	 a e	 चाज्गा

प्रमाहणकरण	 a a a 	 सटलॅनडडागाइझये शन्

प्रयोग	 e e e 	 इक स्पयेररमनट्

प्रवृतती	 e e 	 टेंडनसी

प्रारण	 a a 	 रये हड ए शन्

फाांदी	 a 	 रिानच्

बांदी	 	 प्रोइ हबशन्

बचाव	 e 	 प्र टयेकशन्

बदल	 a e	 चये नज्

बफ	 e	 आइस्

बफागाळ	 	 सनो बाउनड्

बाांधकाम	 	 कन् सट्कशन्

बाह््परजीवी	 e a a 	 एकसो्पलॅर हसहटक

बीळ	 	 बरो

बुरशी	 	 फनगस्

भासमान	 a a e 	 अ ्पलॅरनट्

हभांग	 le 	 लयेनस्

भूसखलन	 la l e	 ललॅन सलाइड्

मयागाहदत	 l e 	 हलहमहट्ड

महत्व	 a e	 इम् ्पॉटगानस्

माांसल	 le 	 येशी

मा्पन/मोजमा्प	 ea e e 	 मयेझमनट्

मागगा	 a 	/	 a 	 ्पार्	/	वये

मुलामा	 a 	 को ट्

मूठ	 	/	 a le	 हफसट्	/	 हलॅन ल्

मूलद्रवय	 ele e 	 एलमनट्

मूळ	 	/	 al	 रुट्	/	अररजनल्

मृतो्पजीवी	 a 	 सलॅप्र .ह हटक

मृदु	 	 le	 समूद्	मसल्

मयेण	 a 	 वलॅकस्

योजना	 la 	/	 e e	 प्लॅन्	/	सकीम्

रांजकद्रवय्पद्धती	 a a 	 रिो म टॉग्र ी

रात्	 	 नाइट्	

रू्प	 	 फॉम्गा

रू्पाांतर	 a a 	 ट्लॅनसफ मये शन्

रयेणू	 le le	 मॉहलकयूल्

रोगप्रहतकार	क्षमता	 	 	 ea e	 इ मयूनटी	 म्	हड सीझ्

रो्पटये	 e 	 हब्गा

लांबक	 e l 	 ्पयेनड््यलम्

लटकवणये	 a 	/	 e 	 हलॅनग्	/	स स्पयेनड्

लाळ	 al a	 स लाइवह

लये्प	 a 	 को ट्

वरि	 e 	 कवहगाड्	

वधगान	 a a 	 मलॅहग्हफ के शन्

वास	 ell	 समयेल्

हवकर	 e e	 एनझाइम्

हवकहसत	 e el e 	 हड वहयेलपट्

हवघटन	 e / e a 	 हडकॉम्प हझशन्	/हड के

हवज्ान	 e e	 सायनस्

हवतरण	 	 हडससट् बयूशन्

हवद्ुतदशी	 ele e	 इ लयेकट्सको ्प

हव्परीत	 a e e	 अड् वहस्गा

हवभाजन	 	 हड हव न्

हवरळ	 a e	 रयेअर्

हवशालन	 a a 	 मलॅहग्हफ के शन्

हवसतृत	 e e e	 इकस् टयेसनसवह्

वैहवधय	 e / a e 	 डाय् वहसगाटी/वह राइअटी

वयवसरा	 e 	 हससटम्

वया्पणये	 l e	 डाय् लयूट

हवरल	 	 ऑकयु्पाय्

वयास	 a e e 	 डाय् ॲहमटर्
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शत्ू	 e e 	 एनमी

शकरा	 a 	/	 l e	 शुगर्	/	 गलूकोझ्

हशहरल	 ela e 	 रर ललॅकसट्

हश क	 e a e 	 ररमये नडर्

हशळये	 ale	 सटये ल्

शी 	 	 स क

शीतक	 la 	 कूलनट्

शीर	 e 	 वहये न

शैवाल	 al ae	 ॲलगी	

श्रावय	 a le	 ऑडबल्

श्रावयातीत	 l a 	 ‘अलट्लॅ	 सॉहनक

शवसन	 ea / e a 	 रिीहदांग्/रयेस्परये शन्

सांकल्पना	 e 	 कॉनसयेपट्

सांज्ा	 e 	 टम्गा	

सांधारण	 e a 	 कॉनझ के शन्

सांबांध	 ela 	 रर लये हशनश्प्

सांयांत्	 la 	 प्ानट्

सांयुग	 e al	 	 केहम ्	‘कॉम्पाउनड्

सांयोग	 a 	 कॉसमब नये शन्

सांरचना	 a 	 कसनफगय रये शन्

सांवधगान	 e a 	 कॉनझ वहये शन्

सांसगगा	 e 	 इन् फेकशन्

सांहत	 e a e 	 कॉनसन ट्ये हटड्

समसराहनक	 e	 आइसटो ्प्

समावयेश	 l 	 इन ू न्

समुद्रस्पाटी	 ea	le el	 सी 	लयेव ्

सरकणये	 e,	 l e	 मूवह्	/	 सलाइड्

सरोवर	 la e	 लये क

सलग/सां्पूणगा	 /e e	 कन् हटनयुअस्/इन् टायर्	

सहभाग	 a a a 	 ्पाहटगास्पये शन्

साांड्पाणी	 e a e	 सूइज्

साका	 	 सकम्

साठा	 e	 सटॉ र

सातमीकरण	 a la 	 अहसम लये शन्

साधन	 e e	 हड वहाइस्

साधमयगा	 la 	 हसम ललॅरटी

साधा	 le	 हसमप््

सासन्नधय	 e	 	 द	सवह हसनटी

सारणी	 a le	 टये बल्

सावगाजहनक	 l 	 ्पसबलक

साल	 	/	 /	 eel	 ससकन्	/ राइनड्	/्पी ल्

हसद्धाांत	 e 	/	 le	 हरअरी	/	 हप्रनसप््

सुह्पकता	 e l 	 फ हटलटी

सुळये	 a e	 ee 	 के नाइन्	टीर्

सुवाहक	 	 	 गुड	कन् कटर्

सूत्	 la	 फॉमयगाल

सूयागासत	 e 	 सनसयेट्

सूय दय	 e	 स ाइझ्

सयेवन	 	 कन् समपशन्

सौमय	 l 	 माइलड्

सतांभ	 l 	 कॉलम्

सतर	 le el	/	la a	 ललॅहमन

ससररीकरण	 a 	 हफकसये शन्

स्पधागा	 e 	 कॉम्प हटशन्

स्पशगा	 	/	 eel	 टच्	/	फील्

सफोट	 e l 	 इकस् प्ो न्

ोत	 e	 सॉस्गा

सवतांत्	 ee/ e a a e/ e e e 	 ी/सयेप्रट्/इसनड्पयेनडनट

सवादुह्पांड	 a ea 	 ्पलॅहनरिअस्

हलके	 l 	 लाइट्

हालचाल	 e e 	 मूव नट्	

हहमवृष्ी	 all	 सनो ॉल्

हहरडी	 	 गम्

	 	






