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२) खालील विधानांच ेपरिक्षण किा आणण योगय पयायाय ननिडा. (2019)
विधान ‘अ’ : पथृिीचा अंतरायामा हा ननकेल आणण लोह यांचयापासनू बनललेा आहे. 
विधान ‘ब’ : पथृिीच ेकिच हे वसणलका, अलययुवमननयम आणण मगेै्णियम यांचया पासनू बनललेा आहे 
पर य्ारी उत्तरे: 
(1) विधान ‘अ’ आणण ‘ब’ दोनही बिोबि आहेत.  (2) विधान ‘अ’ बिोबि असनू विधान ‘ब’ चकू आहे. 
(3) विधान ‘अ’ चकू असनू विधान ‘ब’ बिोबि आहे.  (4) विधान ‘अ’ आणण ‘ब’ दोनही चकू आहेत.  

राज्यसेवा पूव्व परीक्ा ववशे्षण 

पृथ्वीच्या अंतरंगयाचवी रचनया :- 
१) कवच/भूपृष्ठ (Crust)

 पथृिीचया सिायात ििचया बाह्य घनरूपास भपूषृ्ठ महणतात.
 भपूषृ्ठाचा २९% भार भमूीने ि ७१% भार जलाने 

वयापललेा आहे. 
 भपूषृ्ठाची जाडी १६-४० नक.मी. पययंत आहे. 
 सर्सरी ज्डी : ३३ नक. मी. 
 ज्डी : सारि (५ नकमी), भखंूड (३० नकमी), हहमालय 

क्षते्र (७० नकमी)
 भािताचया मदैानी प्रदेिात किचाची जाडी सयुमािे ३ 

नक. मी. आढळत.े 
 भपूषृ्ठाच ेदोन थि आहेत : अ) वसयाल ब) सायमा 

अ) ससर्ल (Sial) : 
 भपूषृ्ठाचया सिायात ििचया थिास वसयाल अस ेमहणतात.
 भखंूडे प्रामयुखयाने वसयालची बनललेी असतात. 
 Si महणज ेवसलीका ि AI महणज ेअलययुवमननयम. 
 खडक - गे्नाईटसािखया अवधवसलका (Acid) ि 

अिसादी (जलजनय) खडकापासनू वसयाल बनललेा 
आहे. काही हिकाणी बसेालट खडकदेखील आढळतो. 

 ज्डी - भखंूडाखाली वसयाल थिाची जाडी साधािण 
२९ नक.मी. आहे. 

 भूकंप लहरींच् वेग - प्राथवमक लहिी या थिातनू 
सकंेदाला ५.६ नक.मी. िरेाने ति दुययम लहिी दि 
सकंेदाला ३.२ नक. मी. िरेाने प्रिास कितात. 

 कॉनरॅड ववलगत् (Conroid Discontinuity): 
वसयाल आणण सायमा यांची जया भारात घनता बदलत,े 
तयास कॉनिॅड विलरता अस े महणतात. हा विभार 
हिकहिकाणी िरेिरेळया खोलीिि आहे. 

स्पष्वीकरण : बरोबर उत्तर : 1

ब) स्रम् (Sima):
 वसयाल थिाचया खालील थिास सायमा महणतात. 
 सामानयतः महासारितळ सायमाच ेबनलले ेआहे. 
 Si महणज ेवसणलका ि Mg महणज ेमॅगे्णिअम. 
 जाडी - सायमा थिाची जाडी महासारिाखाली ३ त े

५ नक.मी. आहे ति भखंूडाखाली १३ नक.मी. आहे. 
 घनता - २.८५ त े३.३ gram cm3 
 खडक : बसेालट 
 वसयाल थिाच ेसायमा थिािि तिंरणे - सामानयतः 

भखंूडे सायमाचया अवधक घनतचेया सारितळािि 
तिंरत आहेत. 

 भकंूप लहिींचा िरे - सायमा थिात भकंूपाचया 
प्राथवमक लहिी दि सकंेदाला ६ त े७.२ नक. मी. िरेाने 
ति दुययम लहिी दि सकंेदाला ३-४ नक.मी. िरेाने 
प्रिास कितात. 

२) प््वरण (Mantle) 
 णिलाििणाचया खालील थिास प्राििण अस े

महणतात. 
 ज्डी : सयुमािे २८६५ नक.मी. 
 खोलीनयुसाि विसताि ३३ नक. मी. त े२९०० नक. मी. 

पययंत आहे. 
 घनत् : प्राििणाचया ििील भारातील घनता ३.१ 

गॅ्म/घन सें. मी. ि आतील भारातील घनता ५.५७ 
गॅ्म/घन सें. मी. 

 पद्र य्ाची अवस्् – या थिातील पदाथायाची 
मळू अिस्ा घन असनू खोलभारात द्ाय ू (fluid) 
अिस्तेील रयुणधमया आढळतात. 
 के्त्रफळ व वसततुम्न - पथृिीचया एकूण 

घनफळापकैी प्राििणाने ८३% भार वयापला आहे. 
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पथृिीचया एकूण िसतयुमानांपकैी प्राििणाच े वसततुम्न 
६८% आहे. 

 मोहो ववलगत् (Moho discontinuity): 
सायमा थिाचया खाली भकूिच ि प्राििण यांना विलर 
किणािी जी सीमा आहे वतला मोहो विलरता (खंडति) 
अस े महणतात. भकंूप लहिींपकैी ‘p’ लहरींची गती 
जर् भ्ग्त व्ढते तयाला ‘मोहो विलरता (खंडति) 
अस े महणतात. सारितळाखाली १० त े १२ नक.मी. 
खोलीिि मोहो विलरता आढळत,े ति भखंूडाखाली 
तयाची खोली ३९ नक. मी. िि असत.े 

 ब्ह्य प््वरण :  याचा विसताि अंतिंरात ४२ त े७०० 
नक. मी. खोलीिि आढळतो. 

 अंत प््वरण : पथृिीचया अंतिंरात ७०० त े२८९० 
नक.मी. आंताििण आढळत.े  

 अंतप्राििणामधय े अवधक घनतचेी ससललक् द्वय े
ि विविध ऑकस्इडस् आहेत. अिाच प्रकािची द्वय े
उलकांचया अंतभायारात आहेत. 

मंदग्मी तरंग्चे शंकू : 
 प्राििणाचया ििील थिास ‘मंदग्मी तरंग्चे शंकू’ 

(Low Velocity Cone) अस ेमहणतात. कािण या 
थिात पषृ्ठभारापासनू साधािण १०० त े २०० नक. मी. 
खोलीपययंत भकंूप-लहिींचा िरे एकदम कमी होतो. 

 जिालामयुखीय प्रहरिया घडून यणेयास ि तपत 
णिलािसाचा प्रमयुख स्तोत महणून हेच आििण कािणीभतू 
असाि ेअस ेमानल ेजात.े 

 णिलािसाचया उतपत्ीिी याच थिाचा संबंध असािा. 
पथृिीच े‘समस््री सम्रोजन’ (Isostatic Ad-
justments) घडून यणेयास हाच थि कािणीभयुत 
असािा अस ेमानल ेजात.े 

 प्राििणातील अंतरयात िवतिमयुळेच भखंूड िहन 
सारितळ विसताि, पियात ननमायाणकािी हालचाली ि 
भकंूप होतात.

३) ग्भ् (Core) : 
 पथृिीचया अंतिंरात २,८९० वक. मी. ते ६,३७१ वक. 

मी. पययंत महणज ेपथृिीचया कें द्बबदूपययंतचया पथृिीचया 
अंतिंरास राभा महणतात. 

 गटेनबगया ववलगत् (Gutenberg disconti-
nuity) - प्राििण ि राभा यांचया सीमाितती प्रदेिास 

रटेनबरया विलरता अस ेमहणतात. 
 राभयाच ेदोन प्रकाि पडतात : अ) बाह्य राभा, ब) 

आंतरिक राभा 

अ) ब्ह्य ग्भ् (Outer Core) : 
 पथृिीचया अंतिंरात २८९० वक. मी. ते ५१५० वक. 

मी. पययंतचया पथृिीचया अंतिंरास बाह्य राभा अस े
महणतात.

 द्रवरूप - बाह्य राभयातनू दुययम भकंूप लहिी जाऊ 
िकत नसलयाने हा भार द्िरूप असािा अस ेमानल े
जात.े 

 घनत् - बाह्य राभयाची घनता रटेनबरया विलरत े
जिळ १० गॅ्म/ घन सें. मी. आहे. ति आंतरिक 
राभयाजिळ १२.३ गॅ्म/ घन सें. मी. आहे. 

ब) आंतररक ग्भ् (Inner Core) : 
 अंतिंरात ५१५० वक. मी. ते ६३७१ वक. मी. 

महणज ेपथृिीचया कें द् बबदूपययंतचया अंतिंरास आंतरिक 
राभा अस ेमहणतात. 

 घन अवस्् - राभयाचया बाह्य थिाखालील 
आंतरिक राभा अरदी कें द्बबदूपययंत घन अिस्ते 
आहे, अस ेअनयुमान काढणयात आल ेआहे. 

 घनत् - आंतरिक राभयाची घनता १३.३ प्सून 
१३.६ गॅ्म/घन सें. मी. पययंत िाढत जात.े 

 संक्रमण ववभ्ग (Transition Zone) :  
बाह्य राभा ि आंतरिक राभा यामधय े४५० नक. मी. 
जाडीचा जो थि आहे, तयास संरिमण विभार अस ेनाि 
आहे. बाह्य राभा द्िरूप ति आंतरिक राभा घनरूप 
मानला जातो; यामयुळे या संरिमण विभाराला महत्ि 
प्रापत झाल.े

 ग्भर्तील खननजपद्रया व तर्चे सवरूप : हा 
भार अवतिय कहिण अिा खननज द्वयापासनू तयाि 
झाललेा आहे, यात ननकेल ि लोह या धातूंच ेवमश्रण 
असलयाने तयास ननफे (Nife) अस ेमहणतात.

 पथृिीचया ननर्मतीचया िळेी ि नंति आकयुं चन पाित 
असताना लोहसंययुराच ेरूपांति धातमूधय ेि वसणलकेटच े
रूपांति वसलीकॉनमधय ेझालले ेअसाि;े तयामयुळे बाह्य 
भारात लोक ननकेल ८०% आणण ससललकॉन २०% 
आहे. 

 ग्भर्चे घनफळ, वसततुम्न व घनत् : 
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पथृिीचया एकूण घनफळापकैी १६% घनफळ ि एकूण 
िसतमूानापकैी ३२% वसतूम्न राभयाच ेआहे. 

 राभयाची सिासिी घनता प्राििणाचया सिासिी 
घनतपेके्षा दुपपट आहे. 

पृथवीचर् अंतरंग्तील मूलद्रवर (प्म्ण्नतुस्र 
क्रम) :- 
१) ऑक्सजन 
२) वसणलकॉन
३) अलययुवमननयम
४) आयनया 

पृथवीचर् अंतरंग्ची र्ंनत्रक ववभ्गणी :- 
१) णिलाििण (Lithosphere)
२) दुबयालाििण (Asthenosphere)
३) मधयाििण (Mesosphere)
४) कें द्ाििण (Barysphere)

अंतरंग्तील रर व ववलगत् :- 
- वसयाल
- कॉनरड ववलगत्
- सायमा  
- मोहो ववलगत् 
- बाह्य प्राििण 
- रेप्ी ववलगत् 
- अंतप्राििण
- गटेनबगया ववलगत् 
- बाह्य राभा 
- लेहमन ववलगत् 
- अंति राभा 

लेखक : ब्ल्जी सतुरणे, गंग्धर एनकफळे

लवकरच 
्ेयत आहे 
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