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द्वितीयः अध्यायः 

द्विश्वम ्- अक्ाांशः एिां च देशान्तरः  

 

  गते अध्याये भवन्तः पठितवन्तः सठन्त यत ् 

अस्माकं पठृिवी गोलाकारा नाठस्त । एषा उत्तर-ध्रवुे 

एवं च दठिण-ध्रवुे ईषत ्ठचठपटा तिा च मध्ये ईषत ्

उन्नता अठस्त । ठकं भवन्तः कल्पनां कतुुं शक्नवुठन्त 

यत ् एषा कीदृशी दृश्यते ? एतठस्मन ् सन्दभे ज्ञानं 

प्राप्ुं भवन्तः स्व-किायां सावधानतया ठवशं्व 

(ग्लोब)् पश्यन्त ु । ठवशं्व पठृिवयाः लघ-ुरूपेण एकं 

वास्तठवकं प्रठतरूपं वततते (ठचत्रम ्2.1) ।  

 ठवश्वानां (ग्लोब ् इत्येतेषाम)् ठवठभन्नाः 

आकाराः तिा च ठवठभन्न-प्रकाराः भठवतमु ् 

अर्तठन्त । दीघत-ठवश्वाठन याठन सारल्येन एकस्मात ्

स्िानात ् अपरठस्मन ् स्िाने नेतुं न शक्यन्ते । लघ-ु

ठवश्वाठन याठन कोशेष ु स्िापठयतुं शक्यन्ते तिा च 

वाय-ुक्रीडनक-सदृशाठन ठवश्वाठन येष ुवायःु परूठयतुं 

शक्यते अठप च एकस्मात ् स्िानात ् अपरठस्मन ्

स्िाने नेतुं न शक्यन्ते । ठवश्वाठन ठस्िराठण न  

भवठन्त । ठवशं्व तेन एव प्रकारेण घणूतठयतुं शक्यते 

यिा कुलाल-चक्रम ् अिवा प्रठिप्-घणूतः घणूतठत । 

ठवशे्व (ग्लोब-्मध्ये) दशेाः, मर्ाद्वीपाः तिा च  

मर्ासागराः तेषां सम्यक् आकारेण प्रदश्यतन्ते ।  

पठृिवयाः इव कठस्मंठिद ् गोले कस्यठचत ्

ठबन्दोः ठस्ितेः वणतनं कठिनम ्अठस्त । अधनुा अयं 

प्रश्नः ठक्रयते यत ् अठस्मन ् कस्यठचत ् स्िानस्य 

ठस्िठतः किं वकंु् शक्यते ? एतदितम ्अस्माकं कृते 

केषाठचचद ् ठबन्दनूाम ् एवं च कासाठचचद ् रेखानाम ्

आवश्यता भवठत ।  

भवन्तः द्रक्ष्यठन्त यत ् एका सचूी ठवशे्व 

(ग्लोब-्मध्ये) नतावस्िायां ठस्िता भवठत । एषा 

सचूी अक् इठत कथ्यते । ठवश्वे तौ द्वौ ठबन्द ूयाभयां 

सचूी ठनगतच्छठत उत्तर-ध्रवुः तिा च दठिण-ध्रवुः 

इठत कथ्येते । ठवश्वम ्एतां सचूीं पररतः पठृिवयाः इव 

पठिमतः पवूुं प्रठत घणूतठयतुं शक्यते । परन्त ु स्मरणं 

आगच्छन्तु द्विद्वचचत ्िृत्िा अिगच्छेम -  

एकं बरृ्त ् गोलाकारम ् आलकुम ् अिवा कन्दकंु 

स्वीकुवतन्त ु । स्वेदक-वयन-सचूीम ् एतस्य अन्ते 

प्रवेशयन्त ु । इयं वयन-सचूी ठवश्व े दठशततस्य अिस्य 

अनरुूपम ् अठस्त । इदानीं भवन्तः एतम ् आलकुम ्

अिवा कन्दकंु तस्य अिे वामतः दठिणं घणूतठयतुं 

शक्नवुठन्त ।  

चित्रम ्2.1 चिश्वम ्
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भवेत ् एतयोः द्वयोः मध्ये एकम ् अन्तरम ् अठस्त । 

पठृिवयां वस्ततुः एतादृशी काठप सचूी न भवठत । 

पठृिवी स्वकीये अिे पररतः  

घणूतठत । सा एका काल्पठनक-रेखा अठस्त । 

एका अन्या काल्पठनक-रेखा अठप ठवश्वस्य द्वयोः 

समान-भागयोः ठवभाजनं करोठत । एतद ् द्विषुित-्

िृत्तां इठत कथ्यते । पठृिवयाः उत्तरे ठस्ितस्य अधत-

भागः उत्तरी-गोलाधतः कथ्यते तिा च दठिण-

भागीयः अधत-भागः दठिणी-गोलाधतः इठत कथ्यते । 

एतौ द्वौ समानौ अधत-भागौ भवतः । एतेन प्रकारेण 

ठवषवुत-्वतृ्तं पठृिवयां एकं काल्पठनकं वतृ्तं ठनमातठत 

एवं च एतत ् पठृिवयां ठवठभन्न-स्िानानां  ठस्िठतं 

ज्ञापठयतुं  बरु्मर्त्त्वपणूतः सन्दभत-ठबन्दःु अठस्त । 

ठवषवुत-्वतृ्तात ् आरभय ध्रवुाठण यावत ् ठस्िताठन 

सवातठण समानान्तर-वतृ्ताठन अक्ाांश-रेखाः इठत 

कथ्यन्ते । अिांशाः अंशेन मीयन्ते ।  

 ठवषवुत-्वतृ्तं शनू्यांशम ् अिांशं..... 

दशतयठत । यतो ठर्  ठवषवुत-्वतृ्तम ्अठभतः ध्रवुाणां 

मध्यगता दरूता पठृिवीं पररतः ठवद्यमानस्य वतृ्तस्य 

चतिुाुंशः अठस्त । अतः  एतस्य मापः 360अंशस्य 

चतिुातशः ( 360/4 =90) अिातत ् नवठतः अंशः 

भठवष्यठत । अनेन प्रकारेण नवठतः अंशः उत्तरी-

अिांशः उत्तर-ध्रवुं दशतयठत तिा च नवठतः अंशः 

दठिणी-अिांशः दठिण-ध्रवुं दशतयठत ।  

अनेन प्रकारेण ठवषवुत-्वतृ्तस्य उत्तर-ठस्िताः सवातः 

समानान्तर-रेखाः उत्तरी-अक्ाांशाः इठत कथ्यन्ते 

तिा च ठवषवुत-्वतृ्तस्य दठिण-ठस्िताः सवातः 

समानानन्तर-रेखाः दठिणी-अिांशाः इठत  कथ्यन्ते ।  

          अतः प्रत्येकं अिांशस्य मानेन सर् तस्य 

ठदशाः अिातत ् उत्तर-ठदशा दठिण-ठदशा इठत अठप 

ठलख्यते । सामान्यतः ठदशाः उ. अिवा द. इठत 

अिरेण वयक्ाः ठक्रयन्ते । उदार्रणाितम ्- मर्ाराष्रे 

चन्द्रपरुम ् एवं च ब्राजीले बेलो र्ोररजोण्टे उभौ 

एकठस्मन ्एव अिांशे 20अंशे ठस्ितौ स्तः । परन्त ु

चित्रम ्2.3  महत्त्वपूर ण्ाः अक् ा्ंश्ाः  

एवां ि त्प-कचिबन््ाः 

ठकं भवन्तः जानठन्त ?  

स्वकीय-स्िानात ् ध्रवु-तारायाः कोणं मापठयत्वा 

भवन्तः स्वस्य स्िानस्य अिांश ंज्ञातुं शक्नवुठन्त। 

   चित्रम ् 2.2 अक् ा्ंशाः   
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चन्द्रपरंु ठवषवुत-्वतृ्तस्य 20अंशे उत्तरे एवं च बेलो 

र्ोररजोण्टे ठवषवुत-्वतृ्तस्य 20अंशे दठिणे ठस्ितः 

अठस्त । अतः वयं कियामः यत ् चन्द्रपरंु 20°उ. 

अिांशे तिा च बेलो र्ोररजोण्टे 20°द. अिांशे 

ठस्ितः अठस्त। 2.2 ठचत्रेण स्पष्टम ्अठस्त यत ् यिा 

यिा वयं ठवशवुत-्वतृ्तात ् दरूीभवामः तिा तिा 

अिांशानाम ्आकारः न्यनूीभवठत ।  

महत्त्िपूराणः अक्ाांश-रेखाः 

(समानानन्तर-रेखाः) - 

ठवषवुत-्वतृ्तं (0°), उत्तर-ध्रवुं (90°उ. ) तिा च 

दठिण-ध्रवुं (90°द.) अठतररच्य चतस्रः 

मर्त्त्वपणूातः अिांश-रेखाः इतोऽठप सठन्त । एताः 

सठन्त –  

1. उत्तरी-गोलाधे ककत -रेखा( 23 1/2°उ. ) 2. 

दठिणी-गोलाधे मकर-रेखा ( 23 1/2°द. ) 3. 

ठवषवुत-्वतृ्तस्य 66 1/2° उत्तरे उत्तर-ध्रवु-वतृ्तम ् 4. 

ठवषवुत-्रेखायाः 66 1/2° दठिणे दठिण-ध्रवु-

वतृ्तम ्।  

पृद्विवयाः ताप-िद्विबन््ाः   

ककत -रेखायाः तिा च मकर-रेखायाः 

मध्यगतेष ु सवेष ु अिांशेष ु सयूतः वषे एकवारं 

मध्याहे्न मस्तक्स्य सािात ् उपरर भवठत । अतः 

अठस्मन ् िेत्रे सवातठधकम ् ऊष्मा प्राप्यते तिा च 

एतत ्िेत्रम ्उष्र-िद्विबन््ः इठत कथ्यते ।  

ककत -रेखानन्तरं तिा च मकर-रेखानन्तरं 

कठस्मंठिद ् अठप अिांशे मध्याह्न-सयूतः कदाठप 

ठशरसः उपरर न भवठत । ध्रवुं प्रठत सयूत-ठकरणाः 

ठतयतक् भवठन्त । अनेन प्रकारेण उत्तरी-गोलाधे 

ककत -रेखा एवं च उत्तर-ध्रवु-वतृ्तम ् इठत द्वयोः तिा 

च दठिणी-गोलाधे मकर-रेखा एवं च दठिण-ध्रवु-

वतृ्तम ् इठत द्वयोः  मध्यगतस्य िेत्रस्य तापमानः 

मध्यमः वततते । अतः एताठन िेत्राठण शीतोष्र-

िद्विबन््ाः इठत कथ्यन्ते ।  

उत्तरी-गोलाधे उत्तर-ध्रवु-वतृ्तम ् एवं च उत्तरी-ध्रवुम ्

इठत द्वयोः तिा च दठिणी-गोलाधे दठिण-ध्रवु-

वतृ्तम ्एव ंच दठिणी-ध्रवुम ्इठत द्वयोः मध्यगते िेत्र े

बरु्-शैत्यं भवठत । यतो ठर् अत्र सयूतः ठिठतजात ्

अठधकम ् उपरर न आगच्छठत । अतः एताठन 

िेत्राठण शीत-िद्विबन््ाः इठत कथ्यन्ते ।  

देशान्तरः द्विम ्अद्वतत ?  

कस्यठचत ्स्िानस्य ठस्िठतं बोधठयतुं तस्य स्िानस्य 

अिांशान ् अठतररच्य इतः अठप केषाठचचत ् अन्य-

ठवषयाणाम ् आवश्यकता भवठत । भवन्तः द्रषु्टम ्

ठचत्रम ् 2.2 अिांशः  

चित्रम ्2.4 (अ )  

समतले करदीपस्य प्रकाशः तीव्रं तथा च  

अल्पक्षेत्र ेप्रसरतत ।      

चित्रम ् 2.4 (ब)  

ततययक्-तले करदीपस्य प्रकाशः न्यनू-तीव्रः परन्त ु

अतिक-क्षेत्र ेप्रसरतत ।   

 



      
 

24 

अर्तठन्त यत ्प्रशान्तमर्ासागरे ठस्ितः टोङ्गा-द्वीपः 

एवं च ठर्न्दमर्ासागरे ठस्ितः मॉरीशस-द्वीपः 

एकठस्मन ्एव अिांशे ( 20°00 द.) ठस्ितौ स्तः । 

तयोः सम्यक् ठस्िठतं ज्ञातमु ्अयं प्रयासः करणीयः 

भठवष्यठत यत ् उत्तर-ध्रवुस्य दठिण-ध्रवुेण सर् 

योठजकातः सन्दभत-रेखातः पवूतम ् अिवा पठिमं 

प्रठत एतयोः स्िानयोः दरूता ठकयती अठस्त ?   

एताः सन्दभत-रेखाः दशेान्तरीय-याम्योत्तरम ्

इठत अठप कियामः तिा च तासां मध्यगता दरूता 

दशेान्तरस्य अंशैः मीयते । प्रत्येकम ् अंशः ठनमेषेष ु

तिा च  ठनमेषाः िणेष ुठवभाज्यन्ते । एते अधतवतृ्ताः 

सठन्त तिा  च तेषां मध्यगता दरूता ध्रवुाठण प्रठत 

अगे्रसरे सठत न्यूना भवठत एवं च ध्रवुेष ुशनू्या भवठत 

यत्र सवातः दशेान्तरीय-याम्योत्तराः परस्परं सठन्त।  

अिांश (समानान्तरः)-रेखाभयः ठभन्नानां 

सवातसां दशेान्तरीय-याम्योत्तराणां लम्बता समाना 

भवठत । अतः एतासां केवलं मखु्य-सङ्ख्याठभः 

अठभवयठक्ः कठिना आसीत ् । तदा सववः दशैेः 

ठनियः कृतः यत ्ग्रीठनचतः (यत्र ठब्रठटश-राजकीय-

वेधशाला ठस्िता अठस्त) ठनगतच्छन्त्याः 

याम्योत्तरतः पवूुं तिा च पठिमं प्रठत गणना 

आरभयताम।् इयं याम्योत्तरा प्रमुख-याम्योत्तरा 

कथ्यते । अस्याः मानं 0° दशेान्तरम ्अठस्त तिा च 

इतः वयं 180°पवूतम ् अिवा 180°पठिमं यावत ्

गणनां कुमतः । प्रमखु-याम्योत्तरा तिा च 

180°याम्योत्तरा ठमठलत्वा पठृिवयाः द्वयोः समान-

भागयोः पवूी-पठिमी-गोलाधतयोः पठृिवयाः 

ठवभाजनं कुरुतः । अतः कस्यठचत ् स्िानस्य 

दशेान्तरस्य अगे्र पवूत-ठदशायाः कृते प.ू इठत 

अिरस्य  तिा च पठिम-ठदशायाः कृते प. इठत 

अिरस्य उपयोगं कुमतः । एतस्य ठवषये ज्ञानं रोचकं 

भवठत यत ् 180° पवूत-याम्योत्तरा तिा च 

आगच्छन्तु द्विद्वचचत ्िृत्िा  द्वशके्म -  

एकं वतृ्तम ् आठलखन्त ु । ठचन्तयन्त ु यत ् प्रमखु-

याम्योत्तरा एतस्य वतृ्तस्य द्वयोः समान-भागयोः 

ठवभाजन ं करोठत । पवूी-गोलाधुं तिा च पठिमी-

गोलाधुं रचजठयत्वा नामाङ्ठकतं कुवतन्त ु ।  तेन एव 

प्रकारेण एकं ठद्वतीयं वतृ्तम ् आठलखन्त ु । एतद ् वतृ्त ं 

ठवषवुत-्वतृ्तने द्वयोः समान-भागयोः ठवभकं् भवेत ् । 

अधनुा उत्तरी-गोलाधतम ् एवं च दठिणी-गोलाधुं 

रचजयन्त ु । 

तचत्रम ्2.5 दशेान्तरः 

 

द्वचत्रम ्2.6  द्विड् इद्वत 
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180° पठिम-याम्योत्तरा  एकस्याम ् एव रेखायां 

ठस्िते स्तः । अधनुा ठवशे्व (ग्लोब-्मध्ये) अिांश-

रेखाठभः तिा च  देशान्तरीय-याम्योत्तराठभः ठनठमततं 

ठग्रड् इठत पश्यन्त ु। यठद भवन्तः कस्यठचत ्स्िानस्य 

अिांशस्य एवं च दशेान्तरस्य ठवषये सम्यक् 

जानठन्त तठर्त भवन्तः ठवशे्व (ग्लोब-्मध्ये) तस्य 

स्िानस्य ज्ञानं सारल्येन कतुुं शक्यते । उदार्रणाितम ्

असम-राज्ये धबुरी 26°उत्तरी-अिांशे एवं च 

90°पवूी-दशेान्तरे ठस्ितः अठस्त । अधनुा तं ठबन्दुं 

पश्यन्त ु यत्र एते उभे रेखे परस्परं कततयतः । अयं 

ठबन्दःु धबुरी-स्िानस्य सम्यक्-ठस्िठतः भठवष्यठत ।  

एतद ् अवगन्तुं कागद े समान-दरूतायकु्ाः िैठतज-

रेखाः एव ंच ऊध्वातधर-रेखाः  आठलखन्त ु (ठचत्रम ्

2.8) । ऊध्वातधर-रेखाः 1, 2, 3, 4 इठत 

सङ्ख्याठभः तिा च िैठतज-रेखाः क, ख, ग, घ, ङ 

इठत अिरैः प्रकटयन्त ु । येष ु ठबन्दषु ु एताः 

ऊध्वातधर-रेखाः एवं च िैठतज-रेखाः परस्परं 

कततयठन्त तत्र कांिन लघनू ् ठबन्दनू ् आठलखन्त ु ।  

एताठन लघठून वतृ्ताठन अ, ब, स, द, ध इठत नामठभः 

प्रकटयन्त ु। 

ठचन्तयन्त ु यत ् ऊध्वातधर-रेखाः पवूत-दशेान्तरान ् एव ं

च िैठतज-रेखाः उत्तरी-अिांशान ् वयक्ीकुवतठन्त ।  

इदानीं भवन्तः द्रक्ष्यठन्त यत ्  वतृ्तम ्अ ख° उत्तरी-

अिांशे तिा  च 1°पवूी-दशेान्तरे ठस्ितम ्अठस्त ।  

अन्येषां वतृ्तानां ठस्िठतं जानन्त ु।   

देशान्तरः समयः च  

पठृिवयाः, चन्द्रस्य तिा च ग्रर्ाणां गद्वतः समय-

मापनस्य सवोत्तमं साधनम ् अठस्त । सयूोदयः 

सयूातस्तः च प्रठतठदनं भवठत । अतः एतत ्

स्वाभाठवकम ् एव अठस्त यत ् सयूतः सम्पणूत-ठवश्वे 

समय-ठनधातरणस्य सवोत्तमं साधनम ् अठस्त। 

स्िानीय-समयस्य अनमुानं सयूतस्य द्वारा ठनठमततया 

प्रठतच्छायया कतुुं शक्यते । इयं प्रठतच्छाया मध्याहे्न 

लघतुमा तिा च सयूातस्तसमये सयूोदयसमये च  

चित्रम् 2.7 चिश्वस्य समय-क्षेत्राचि   

द्वचत्रम ्2.7 द्विश्वतय समय-के्त्राद्वर 
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दीघततमा भवठत ।  

ग्रीठनच-ठस्िते प्रमखु-याम्योत्तरे सयूतः यठस्मन ् समये 

आकाशस्य उच्चतमे ठबन्दौ भठवष्यठत तठस्मन ्

समये याम्योत्तरे ठस्ितेष ु सवेष ु स्िानेष ु मध्याह्नः  

भठवष्यठत । यतो ठर् पठृिवी पठिमतः पवूुं प्रठत 

पररक्रमणं करोठत अतः ताठन स्िानाठन याठन ग्रीठनच ्

इत्यस्य पवूत-ठदशायां सठन्त तेषां समयः ग्रीठनच-्

समयात ् अगे्र  भठवष्यठत तिा च याठन  पठिम-

ठदशायां सठन्त तेषां समयः पषृ्ठे भठवष्यठत (ठचत्रम ्

2.7) । समयान्तरस्य पररमाणस्य गणना 

ठनम्नठलठखतठवठधना कतुुं शक्यते । पठृिवी प्रायः 

चतठुवुंशठत-घण्टास ु स्वकीये अिे 360° घणूतठत 

अिातत ्सा एकघण्टायां 15° एवं च चतषुुत ठनमेषेष ु

1° घणूतठत । अनेन प्रकारेण यदा ग्रीठनच-मध्ये 

मध्याह्नस्य द्वादशवादनं भवठत तदा ग्रीठनच ्

इत्यस्मात ्  15° पवूे 15× 4 = 60 ठनमेषाः 

इठत समयः भठवष्यठत । अिातत ् ग्रीठनच-्समयात ्

एकघण्टागे्र अिातत ् तत्र मध्याह्नस्य एकवादनं 

भठवष्यठत । परन्त ुग्रीठनच ्इत्यस्मात ्15° पठिमस्य 

समयः ग्रीठनच-्समयात ् एक घण्टां यावत ् पषृ्ठतः  

भठवष्यठत अिातत ् तत्र प्रातःकालस्य एकादशवादनं  

भठवष्यठत ।  अनेन एव प्रकारेण यदा ग्रीठनच-्मध्ये  

मध्याह्नस्य द्वादशवादनं भठवष्यठत तठस्मन ् समये 

180° मध्ये मध्य-राठत्रः भठवष्यठत ।  

कठस्मंठित ्अठप स्िाने यदा सयूतः आकाशे स्वकीये 

उच्चतमे ठबन्दौ भवठत तठस्मन ् समये मध्याहे्न 

घठटकायां ठदनस्य द्वादशवादनं भवठत । अनेन 

प्रकारेण घठटका-द्वारा दठशततः समयः तस्य स्िानस्य 

स्िानीय-समयः भठवष्यठत । भवन्तः  द्रषु्टम ्अर्तठन्त 

यत ् दत्ते दशेान्तरीय-याम्योत्तरे सवेषां स्िानानां 

समयः समानः अठस्त ।  

ियां मानि-समयां द्विमिं तिीिुमणः ?  

पिृक् पिृक् याम्योत्तरे ठस्ित-स्िानानां स्िानीय- 

समये अन्तरः भवठत । उदार्रणािुं बरु्भयः 

दशेान्तरेभयः गच्छतां रेलयानानां कृते समय-

सारण्याः सज्जा-करणं कठिनं भठवष्यठत । भारते 

द्वारकायाः (गजुराते) तिा च ठडब्रगूढस्य (असमे) 

स्िानीय-समये प्रायः 1.45घण्टायाः अन्तरं 

भठवष्यठत । अतः एतद ् आवश्यकम ् अठस्त यत ्

दशेस्य मध्यभागतः गच्छतः कस्यठचत ्याम्योत्तरस्य 

स्िानीय-समयः दशेस्य मानक-समयः  

तचत्रम ्2.9 भारतस्य मानक-याम्योत्तर-रेखा  

चित्रम ्2.8 
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स्वीकरणीयः । अस्याः याम्योत्तर-रेखायाः स्िानीय-

समयः सम्पणूत-दशेस्य  मानक-समयः स्वीठक्रयते ।   

भारते 82 1/2° पवूुं (82°30’ पवूतम)् मानक-

याम्योत्तरं स्वीकृतम ् अठस्त ।  अस्य याम्योत्तरस्य 

स्िानीय-समयः सम्पणूत-दशेस्य मानक-समयः 

स्वीठक्रयते । अयं भारतीय-मानक-समयस्य  नाम्ना 

ज्ञायते । कबीरः भोपालनगरस्य समीपे एकठस्मन ्

लघ-ुनगरे ठनवसठत । सः स्व-ठमत्रम ् आलोकं 

कियठत यत ् तौ अद्य रात्रौ शयनं न कररष्यतः। 

भारत-इङ्ग्लैण्डदशेयोः मध्ये एका ठक्रकेट-स्पधात 

लन्दने ठद्ववादने अपराहे्ण प्रारब्धा भठवष्यठत ।  

भारतीय-समयानसुारं एषा स्पधात सायङ्काले 

साधतसप्वादने (7:30 वादने) प्रारब्धः भठवष्यठत 

तिा च रात्रौ ठवलम्बेन समाप्ा भठवष्यठत । ठकं 

भवन्तः जानठन्त यत ् भारत-इङ्ग्लैण्डदशेयोः मध्ये 

समये  ठकम ्अन्तरम ्अठस्त । भारतं ग्रीठनच ्इत्यस्य 

पवूे 82°30’ पवूतस्यां ठस्ितम ् अठस्त तिा च 

अत्रत्यः समयः ग्रीठनच-्समयात ् साधतपचचघण्टाः 

यावत ्(5.30) अग्रे अठस्त ।  

अतः यदा लण्डनदशेे मध्याह्नस्य ठद्ववादनं भठवष्यठत 

तदा भारते सायङ्कालस्य साधतसप्वादनं (7:30) 

भठवष्यठत । केषाठचचद ्दशेानां दशेान्तरीय-ठवस्तारः 

अठधकः भवठत यस्य कारणेन तत्र एकाठधकाः 

मानक-समयाः अङ्गीकृताः सठन्त । उदार्रणािुं 

रूसदशेे एकादश मानक-समयाः अङ्गीकृताः  

सठन्त । पठृिवी एकैकर्ोरात्मकेष ुचतठुवुंशठत-समय-

िेत्रेष ु ठवभाठजता अठस्त । अनेन प्रकारेण प्रत्येकं 

समय-िेत्रं 15° दशेान्तरं यावत ् ठवद्यमानं िेत्रम ्

आवणृोठत । 

 

1. द्वनम्नद्विद्वखत-प्रश्नानाम ्उत्तराद्वर ददतु ।  

(i)   पठृिवयाः यिाितः आकारः कः अठस्त ?  

(ii)   ठवश्व ं( ग्लोब)् ठकम ्अठस्त ?  

(iii)   ककत -रेखायाः अिांशीय-मानः ठकयान ्अठस्त ?   

(iv)   पठृिवयाः त्रयः ताप-कठटबन्धाः के के सठन्त ?  

(v)    अिांश-रेखाः तिा च दशेान्तर-रेखाः काः सठन्त ?  

(vi)  ऊष्मणः सवातठधक-मात्राम ्उष्ण-कठटबन्धाः एतत ्पद ंआरम्भे प्राप्नवुठन्त ?  

(Vii) भारते सायङ्कालस्य साधतपचचवादन ंभवठत तदा लण्डनदशे ेमध्याह्नस्य द्वादशवादन ंठकमिुं भवठत ?   

2. समुद्वचतम ्उत्तरां द्वचह्नीिुिणन्तु (✓) ---  

(i)   प्रमखु-याम्योत्तरस्य मानः अठस्त ---  

       (क) 90°          (ख)   0°             (ग)   60°       
(ii)   शीत-कठटबन्धः कस्य ठनकटे प्राप्यते ?   

        (क)  ध्रवुाणाम ्    (ख)  ठवषवुत-्वतृ्तस्य     (ग)  ककत -रेखायाः    

(iii)  दशेान्तराणाम ्आर्त्य सङ्ख्याः सठन्त ----  

       (क) 360             (ख)  180                   (ग)   90   

अभ्यासः 
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(iv) दठिण-ध्रवु-वतृ्त ंठस्ितम ्अठस्त ---  

      (क) उत्तरी-गोलाध े  (ख) दठिणी-गोलाध े   (ग) पवूी-गोलाध े     

 (v) ठग्रड् इठत कस्य जालः अठस्त ?  

     (क) अिांशीय-रेखाणाम ्एवं च दशेान्तरीय-याम्योत्तराणाम ्  

    (ख) ककत -रेखायाः एवं च मकर-रेखायाः  

      (ग)  उत्तर-ध्रवुस्य एवं च दठिण-ध्रवुस्य  

3. ररक्त-तिानाद्वन पूरयन्तु ।  

 (i)  मकर-रेखा ------------------- ठस्िता अठस्त ।  

 (ii)   भारतस्य मानक-याम्योत्तरः ---------------- अठस्त । 

 (iii) 0° याम्योत्तरः ---------------- नाम्ना ज्ञायते ।  

 (iv) दशेान्तराणां मध्यगता दरूता ----------- प्रठत न्यनूा जायते ।  

  (v) उत्तर-ध्रवु-वतृ्त ं------------- गोलाध ेठस्ितम ्अठस्त ।  

 

    

 

 

  

      

 

 

  

आगच्छन्तु द्विद्वचचत ् 

िुमण --- 
1. एकं ठचत्र ंठनमातन्त ुयठस्मन ्पठृिवयाः अिः  ठवषवुत-्वतृ्तम,् ककत -रेखा एवं च मकर-रेखा , उत्तर-ध्रवु-वतृ्तम ्एवं 

च दठिण-ध्रवु-वतृ्तम ्इठत एतेषां प्रदशतन ंभवेत ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगच्छन्त ुक्रीडाम  

1. गरुुफलके ( काडत-बोड्त इत्यठस्मन ्) समानाकाराठण ( प्रायः ठत्रसणे्टीमीटरपररठमत-ठत्रज्यायकु्ान ्) षड् वतृ्ताठन 

ठनमातय तान ् कततयन्त ु । तस्य वयासान ् ( उ. द. प.ू प.) तिा च 23 1/2° कोणान ् वतृ्तस्य प्रत्येकठस्मन ् भाग े

ठचह्नीकुवतन्त ुयिा ठचत्र ेदठशततम ्अठस्त । अधनुा उत्तर-दठिण-रेखयोः ताठन वतृ्ताठन अन्योन्यठस्मन ्स्िापठयत्वा 

उत्तर-रेखां दठिण-रेखया सर् मलेयन्त ु । अधनुा द्वादश अधत-वतृ्ताठन ठनठमतताठन भवठन्त । ठचन्तयन्त ु  यत ्एकम ्

अधत-वतृ्त ं ग्रीठनच-याम्योत्तरः  ( प्रमखु-याम्योत्तरः) यः 0° दशतयठत । इतः षष्ठम ् अधतवतृ्त ं 180° याम्योत्तरः 

भठवष्यठत । उभयतः 0° तिा च 180° इठत द्वयम ्अन्तरा पचच अधतवतृ्ताठन  भठवष्यठन्त । एताठन 180° पररठमत-

दरेू पवूत-पठिमदशेान्तरौ स्तः । ध्रवुाठण दठशततुं उत्तर-दठिण-रेखायाः उभयोः  प्रान्तभागयोः सचूीं स्िापयन्त ु। 

 पवूत-पठिम-ठबन्दनूां स्पशुं कुवतत ्एकं रबर-्बैण्ड् इठत स्िापयन्त ु। एतद ्रबर-्बैण्ड् ठवषवुत-्वतृ्त ंदठशतष्यठत । पवूत-

पठिम-ठबन्दनूां 23 1/2° उत्तर-दठिण-ठबन्दषु ुद्व ेरबर-्बैण्ड् स्िापयन्त ु। एते कठटबन्धान ्दशतठयष्यठन्त ।  

                                          


