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चतुर्थः अध्यायः 

मानचचत्रम ्

भवन्तः गताध्याये ‘ग्लोब’ इत्यस्य 

महत्त्वस्य ववषये अधीतवन्तः सवन्त । ग्लोबे 

अध्ययनस्य काश्चन सीमाः भववन्त । यदा वयं 

सम्परू्ाायाः पवृिवयाः अध्ययनं कततुाम  इ्छाामः तदा 

ग्लोब इवत अस्माकं कृते बहूपयोवग वसदं्ध भववत । 

परञ्च यदा वयं पवृिवयाः केवलम  एकस्य भागस्य 

अध्ययनं कततुाम  इ्छाामः यिा-स्वदशेस्य, 

राज्यानाम  , जनपदानाम , नगरार्ां तिा च ग्रामार्ां 

ववषये तदा इदम  अस्माकं कृते उपयोवग वसदं्ध न 

भववत । एतादृशावस्िायां वयं मानवचत्रार्ाम  

उपयोगं कतु माः । मानचचत्र ं पथृ्वयाः वल्याम  अिवा 

अस्य एकस्य भागस्य मावपकायाः माध्यमेन 

वचवपटभागे वनवमातं वचत्रं भववत । परञ्च एकस्याः 

गोलाकारवल्याः सम्परू्ातया वचवपटकरर् ं

असम्भवम  अवस्त । 

मानवचत्रम  अस्माकं वववभन्नावश्यकतानां 

पतूाये उपयोवग भववत । कवस्मंवश्चत  मानवचत्रे एकं 

लघतु के्षत्रं तिा च कावनचन तथ्यावन दृश्यन्ते । 

अपरवस्मन  मानवचत्रे एकस्य पतुस्तकस्य इव तथ्यावन 

भववततुं शक्नतुववन्त । यदा बहूवन मानवचत्रावर् एकत्र 

स्िाप्यन्ते तदा एकस्य एट लस  इत्यस्य वनमाार् ं

भववत।एट लस  वववभन्नप्रकारकार्ां तिा च 

वववभन्नमावपकावभः वनवमातमापेषतु आधाररतं  

भववत । मानवचत्रेभ्यः एकस्य ग्लोब  इत्यस्य 

अपेक्षया अवधकाः सचूनाः प्राप्यन्ते । मानवचत्रावर् 

वववभन्नप्रकारावर् भववन्त । येभ्यः केषाञ्चन अधः 

वर्ानं कृतं अवस्त ।  

 

 

भौचतक-मानचचत्राचि 

पवृिवयाः प्राकृवतकाकृतीनां ; यिा –पवातानां 

प्रस्तारार्ां के्षत्रार्ां नदीनां महासागरार्ां इत्यादीनां 

दशाकानां च मानवचत्रावर् भौचतकाचन अर्वा 

आपत्साहाय्यमानचचत्राचि इवत कथ्यन्ते । 

राजनैचतक-मानचचत्राचि 

राज्यानां नगरार्ां तिा च ववश्वस्य वववभन्नदेशानाम  

अिवा राज्यानां सीमादशाकानां मानवचत्रार्ां कृते 

राजनैचतकमानचचत्रम ्इवत कथ्यते । 

चवषयवस्तुदर्थक-मानचचत्राचि 

कावनचन मानवचत्रावर् ववशेषसचूनानां प्रदानं 

कतु वावन्त; यिा-राजमागामानवचत्रम , वषाामानवचत्रम , 

वनानां तिा च उद्योगावन इत्यदीनां ववतरर्दशाकावन 

आगच्छन्तु चकचचचत ्कृत्वा चर्के्षम 

एकं रबड  इत्यस्य पतुरातन ं कन्दतुकं 

स्वीकतु वान्ततु अवप च तस्योपरर वकमवप 

रेखावचत्र ंआवलखन्ततु । भवन्तः तवस्मन   

उत्तरं तिा च दवक्षर्ध्रतुवम  अवप अङ वकतं कततुुं 

शक्नतुववन्त। अधतुना छातु ररकया अस्य कन्दतुकस्य कतान ं

कतु वान्ततु तिा च तत  वचवपटं कततुुं प्रयत्न ं कतु वान्ततु। 

पश्यन्ततु यत  केन प्रकारेर् रेखावचत्रस्य स्वरूप ं

ववप्रकायाते ।  
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मानवचत्रावर् एतादृशावन मानवचत्रावर् 

ववषयवस्ततुदशाक-मानवचत्रावर् इवत कथ्यन्ते ।  

एतेषतु मानवचत्रेषतु दत्तानां सचूनानाम  आधारेर् तेषाम  

उवचतं नामकरर्ं वियते । मानवचत्रस्य त्रयः घटकाः 

सवन्त  : दरूम , वदशा तिा च प्रतीकम  ।  

दूरम ्   

मानवचत्रस्य एकम  आरेखनं भववत यत  

सम्परू्ुं ववश्वम  अिवा तस्य एकं भागं लघतुं कृत्वा 

कागदस्य एकवस्मन  भागे दश्याते अिवा एवं वक्तुं  

शक्नतुमः यत  मानवचत्रावर् लघतु कागदषेतु 

आवलख्यन्ते । परञ्च अस्य एतावत्सावधानतया 

न्यनूीकरर्ं वियते येन स्िानानां मध्ये अन्तरं 

वास्तववकं स्यात  । एतत  तदवै सम्भववततुं शक्यते 

यदा कागद े ववद्यमानं अल्पम  अन्तरं स्िले 

अवधकस्य अन्तरस्य प्रवतवनवधत्वं कतु यााते । मावपका 

स्िले वास्तववकं दरंू तिा च मानवचत्रे दवशातस्य 

दरूस्य अनतुपातः भववत। उदाहरर्ािुं भवतां 

ववद्यालस्य तिा च भवतां गहृस्य अन्तरं  

१०वक.मी.  अवस्त यस्य वयक्ीकरर् ं मानवचत्रे 

२ से.मी. इवत दरेूर् कृतम  अवस्त अस्यावभप्रायः 

अवस्त । एतस्य अवभप्रायः १ से.मी. स्िले ५ 

वक.मी. इत्यस्य प्रदशानं कररष्यवत । भवतां 

रेखावचत्रस्य मावपका भववष्यवत १से.मी.= ५वक.मी. 

इवत । एवं मावपका कस्यावप मानवचत्रस्य कृते 

आगच्छन्तु चकचचचत ्कृत्वा चर्के्षम 

४.१ वचत्र ंपश्यन्ततु तत्र एका मावपका 

वनवमाता अवस्त । एतस्याः उपयोगः 

स्िानानां मध्ये अन्तरस्य मापनाय 

भववत । उदाहरर्ािुं एकस्य कूपस्य 

वकृ्षस्य च मध्ये अन्तरं ५ से.मी. अवस्त । एतस्य अिाः 

भववत यत  वास्तववकं अन्तरं ५०मी. अवस्त । अधतुना 

एकस्य पत्रालयस्य (A) करीमस्य गहृस्य (E) च मध्ये 

१२ स.ेमी. अवस्त । एतस्य अिाः अवस्त यत  स्िले 

एतत  अन्तरं १२०मी. अन्तरम  अवस्त इवत । परन्ततु 

भवन्तः केचन पवक्षर्ः इव उड डीय साक्षात  A तः   E 

पयान्तं गन्ततुं न शक्नतुववन्त ।  भववभः मागे चवलतवय ं

भववष्यवत । अधतुना वयं पदचार-अन्तरं C तः M 

पयान्तं M तः B पयान्तं तिा च Bतः A इत्यस्य मापन ं

कतु माः। सवेषां अन्तरार्ां योग ंकतु वान्ततु । एतत  करीमस्य 

गहृात  पत्रालयं यावत  आहत्य पादचार-अन्तरं 

भववष्यवत । 

चित्रम ्4.1 एकस्य ग्रामस्य मानचित्रम ्

आपण ाः 

िीडाक्षेत्रम  

स मुद यिककेन्द्रम् 

ववकासस्य गहृम  

1  सेमीटर ्= 1 0 मीटर ्

कूपः 

वकृ्षः 

शीलायाः गहृम  करीमस्य गहृम  फलोद्यानम  
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अत्यन्तं महत्त्वपरू्ुं भववत। यवद भवन्तः मावपकायाः 

ववषये जानवन्ततदा मानवचत्रे दत्तयोः द्वयोः स्िानयोः 

अन्तरम  अवगन्ततुं शक्नतुववन्त ।  

यदा बहृत्के्षत्रफलयतुक्ानां भागानां यिा 

महाद्वीपानां अिवा दशेानां स्िलं कागद े दशानीयं 

भववत तदा वयं लघतुमावपकायाः प्रयोगं कतु माः। 

उदाहरर्ािुं मानवचत्रे ५ से.मी. स्िलस्य ५०० 

वक.मी. इवत दश्यात े । एतत  लघुमाचपकायुकं्त 

मानचचत्रम ्उ्यते । 

 यदा एकः लघतुके्षत्रफलयतुक्भागः यिा भवतां ग्रामः 

अिवा नगरं कागद े दशानीयं भववत तदा वयं 

बहृन्मावपकायाः उपयोगं कतु माः । यिा स्िले ५०० 

मीटरपररवमतं अन्तरं मानवचत्रे ५से.मी. द्वारा दश्याते । 

एतादृशं मानवचत्रं बहृन्मावपकायतुकं् मानवचत्रम  

इत्यत्ु यते । बहृन्मावपकायतुकं् मानवचत्रं 

लघतुमावपकायतुक्स्य मानवचत्रस्य अपेक्षया अवधकाः 

सचूनाः प्रददवत । 

चदर्ा 

अवधकांशतः मानवचत्रेषतु उपरर दवक्षर्ं प्रवत बार्स्य वचहं्न 

वनवमातं भववत यवस्मन  उ इवत अक्षरं वलवखतं भववत । इद ं

बार्स्य वचहं्न उत्तरवदशां प्रदशायवत। एषा रेखा उत्तररेखा इवत 

उ्यते। यदा भवन्तः उत्तरस्याः ववषये जानवन्त तदा भवन्तः 

अपरासां वदशानां यिा पवूापवश्चमयोः तिा च दवक्षर्स्याः 

ववषये ज्ञानं कततुुं शक्नतुववन्त । ४.२ वचत्रे चतस्रः मतुख्यवदशाः 

उत्तरदवक्षर्पवूापवश्चमाः  प्रदवशाताः सवन्त। ते 

प्रधानचदचबिन्दवः इवत उ्यन्ते । मध्यस्िाः चतस्रः वदशाः 

सवन्त-उत्तर-पवू े दवक्षर्-पवूाादवक्षर्पवश्चमाः तिा च 

उत्तरपवश्चमा एतासां मध्यस्िानां वदशानां साहाय्येन कस्यावप 

स्िानस्य सम्यवक्स्ितेः पररज्ञानं कततुुं शक्यते । 

 ४.१ वचत्रस्य द्वारा एतासां वनम्नवलवखतानां वदशानां पररज्ञानं 

कतु वान्ततु : (१) ववकासस्य गहृात  सामतुदावयककेन्रस्य तिा च 

िीडाक्षेत्रस्य वदशा (२) आपर्ेभ्यः ववद्यालस्य वदशा । 

वयं वदक्सचूकस्य साहाय्येन कस्यावप स्िानस्य वदशायाः 

पररज्ञानं कततुुं शक्नतुमः । एतत  एकं यन्त्रम  अवस्त यस्य 

साहाय्येन मतुख्यवदशानां पररज्ञानं कततुुं शक्यते । अस्य 

चतुम्बकीयसू् याः वदशा सवादा उत्तरदवक्षर्स्यां वदवश 

भववत।(वचत्रं ४.२(ब)) । 

  

चितं्र ४.२ (ब) : चिक्सिूकम ्

चितं्र ४.२ (ब) : चिक्सिूकम ्

चितं्र ४.२ (अ) प्रधानचिचबबनिदुः 
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प्रतीकः 

अयं कस्यावप मानवचत्रस्य ततृीयः मतुख्यघटकः 

अवस्त। कवस्मंवश्चत  मानवचत्रे अवप 

वास्तववकाकारस्य तिा च प्रकारे वववभन्नानाम  

आकृतीनां यिा भवनानां राजमागाार्ां सेतनूां 

वकृ्षार्ां रेलमागाार्ां अिवा कूपानां प्रदशानं 

असम्भवम  असम्भवम  । अतः ते वनवश्चताक्षरार्ां 

छाायानां वर्ाानां वचत्रार्ां तिा च रेखानाम  उपयोगं 

कृत्वा दश्यान्ते । एत े प्रतीकाः सीवमते स्िले 

अवधकाः सचूनाः प्रददवत । एतेषां प्रतीकानां 

प्रयोगेर् मानवचत्रस्य वनमाार्ं सरलतया कततुुं शक्यते 

तिा च एतस्य अध्ययनं सरलं भववत । भवन्तः 

एकस्य के्षत्रस्य भाषां न जानवन्त अतः कमवप 

वदशानां ववषये न प्रष्ट ं शक्नतुववन्त तवस्मन  समये 

भवन्तः एतेषां वचह्नानां साहाय्येन मानवचत्रेभ्यः 

सचूनाः प्राप्तुं शक्नतुववन्त । मानवचत्रार्ाम  कावचत  

ववश्ववयावपनी भाषा भववत यां भाषां सव ेसरलतया 

अवगन्ततुं शक्नतुववन्त । एतेषां प्रतीकानाम  उपयोगस्य 

ववषये एका अन्तारावष्िया सहमवतः वताते। एते 

रूढप्रतीकाः इवत कथ्यन्ते । केचन रूढप्रतीकाः ४.३ 

वचत्रे प्रदवशाताः सवन्त । 

वववभन्नवर्ाानाम  उपयोगः अवप एतेन एव प्रयोजनेन 

वियते। उदाहरर्ािुं सामान्यतः नीलवर्ास्य प्रयोगः 

जलाशयानां, धसूरवर्ास्य प्रयोगः पवातानां, 

पीतवर्ास्य प्रयोगः प्रस्तारार्ां तिा च हररतवर्ास्य 

प्रयोगः के्षत्रार्ां प्रदशानाय वियते ।  

चित्रम ्4.3 रूढचिह्नाचन 

 

रेलमागाः     ववस्ततृमागाः, मीटर-मागाः, रेलस्िानकम  

मागााः       पक्वमागाः, अपक्वमागाः 

सीमा       अन्तारावष्िया, राज्यीया, जनपदीया 

नदी, कूपः, तडागः, कतु ल्या, सेततुः  

मवन्दरम , विष्धमामवन्दरम  यवनमवन्दरम , छात्रम  

पत्रालयः, पत्रप्रेषर्-तारप्रेषर्योः कायाालयः,    रक्षकालयः 

वसवतः,   प्रेतभवूमः 

वकृ्षः, घासः 
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रेखाचचत्रम ्

रेखावचत्रम  एकम  आरेखनम  अवस्त यत  मावप-

काधाररतं न भतू्वा स्मरर्शवकं् तिा च 

स्िानीयपे्रक्षर्म  आधारीकृत्य वताते । कदावचत  

कस्यवचत  के्षत्रस्य अपररपक्वारेखनस्य आवश्यकता  

तत्रत्यं स्िानं अपरस्िानस्य सापेकं्ष दशावयततुं भववत। 

कल्पयन्ततु यत  भवन्तः स्ववमत्रस्य गहृ ं गन्ततुम  

इ्छावन्त परञ्च भवन्तः मागुं न जानवन्त । भवतां 

वमत्रं स्वगहृस्य मागाज्ञापनाय एकस्य अपररपक्व-

आरेखनस्य वनमाार्ं कततुुं शक्नोवत । एवम  

अपररपक्वारेखं ववना मावपकायाः साहाय्येन वनमााततु ं

शक्यते तिा च एतत  रेखावचत्रमानवचत्रम   

इत्यत्ु यते । बाह्याकारः इवत शीषाकम  एकस्य 

लघतुके्षत्रस्य बहृ्नन्मावपकायां वनवमातं रेखावचत्रं 

बाह्याकारः इत्यत्ु यते । एकस्मात  

बहृन्मावपकायतुक्मानवचत्रात  वयं बह्ीः सचूनाः 

प्राप्नतुमः परञ्च कावनचन एतादृशावन वस्तवून 

भववन्त येषां पररज्ञानं वयं कदावचत  एव कततुाम  

इ्छाामः यिा कस्यवचत  प्रकोष्ठस्य लम्बता 

ववशालता च यस्य मानवचत्रे प्रदशानं न कततुुं शक्यते। 

तवस्मन   काले वयम  एकं बहृन्मावपकायतुकं् एकं 

रेखावचत्रं वनमााततुं शक्नतुमः यस्य बाह्याकारः कथ्यते । 

  

४.४ वचत्रस्य अवलोकन ं कतु वान्ततु तिा च पररज्ञान ं

कतु वान्ततु  : 

(१)  नदी कस्यां वदवश प्रवहवत। 

(२)  डतुमरी-ग्रामस्य समीप ेकीदृशः राजमागाः वताते? 

(३)  कीदृश ंरेलमागुं वनकषा सतुन्दरपतुरम  अववस्ितम  

अवस्त? 

(४)  रेलमागास्य सतेोः कवस्मन  पक्षे आरक्षकालयः 

वस्ितः अवस्त? 

(५)  वनम्नवलवखतस्िानावन रेलमागास्य कवस्मन  पक्षे 

वस्ितावन सवन्त : 

क. छातरी   ख. वगररजागहृम  

ग. तडागः  घ. यवनमवन्दरम  

च. नदी   छा. पत्रालयः 

ज. श्मशानम  

चित्रम ्4.4 सनु्दरपरुग्रामः तचन्नकटवचतिक्षेत्र ंि 

वसन्तपरूम ्

डतुमरी 

विद्यालयः 



      
 

39 

 

१. चनम्नचलचखतप्रश्नानां उत्तराचि सकें्षपेि यच्छन्तु । 

I. मानवचत्रस्य त्रयः घटकाः के सवन्त ? 

II. प्रधानवदवग्बन्दवः के के सवन्त ? 

III. मानवचत्रस्य मावपकया भवन्तः वकम  अवग्छावन्त ? 

IV. ग्लोब  इत्यस्य अपके्षया मानवचत्रम  अवधकं साहाय्यप्रद ंभववत वकमिाम  ? 

V. मानवचत्रस्य तिा च बाह्याकारस्य मध्ये भेद ंज्ञापयन्ततु । 

VI. वकं मानवचत्र ंववस्ततृसचूनाः प्रददवत ? 

VII. प्रतीकाः केन प्रकारेर् मानवचत्रार्ाम  अध्ययन ेसाहाय्यप्रदाः भववन्त ? 

२. सम्यक् उत्तरं चचह्नीकुवथन्तु- 

I. वकृ्षार्ां ववतरर्ज्ञापकावन मानवचत्रावर् सवन्त - 

क. भौवतकमानवचत्रम  
ख. विमवैटकमानवचत्रम  
ग. राजनवैतकमानवचत्रम  

II. नीलवर्ास्य प्रयोगः केषां प्रदशानाय वियत-े 

(क) जलाशयानाम        (ख) पवातानाम     (ग)  क्षेत्रार्ाम  

III. वदक्सचूकस्य उपयोगः वियते – 

(क)  प्रतीकानां दशानाय 

                (ख)  मतुख्यवदशायाः पररज्ञानाय           (ग)   दरूता-मापनाय 

IV. मावपका आवश्यकी अवस्त 

(क) मानवचत्रस्य कृते    (ख) रेखावचत्रस्य कृते    (ग) प्रतीकानां कृत े

 

 

 

 

 

 

 

१. स्वकक्षायाः कक्षस्य रेखावचत्र ं वनमाान्ततु तिा च तवस्मन  प्रकोष्ठ े स्िावपतावन वस्तवून; यिा –
वशक्षकस्य उत्पीविकाम ,श्यामपट्टम  आसवन्दकां द्वारं तिा च गवाक्षान  दशायन्ततु । 

२. स्वववद्यालयस्य एकं रेखावचत्र ंवनमाान्ततु एवञ्च वनम्नवलवखतान  दशायन्ततु : 
अ. प्रधानाध्यापकस्य कक्षः        ब. स्ववगास्य कक्षः 
स. कीडाक्षेत्रम                         द. पतुस्तकालयः 

य. केचन ववशालवकृ्षाः             र. पाततुं जलस्य स्िलम  

आगच्छन्तु चकचचचत ् कुमथः 

१. एकस्य मनोरञ्जनोद्यानस्य रेखावचत्र ंवनमाान्ततु यत्र भवन्तः बहून  वियाकलापान  कततुुं शक्नतुववन्त 

: उदाहरर्ािुं वहन्दोलः स्खलनम , ,चिम ,नौकाववहारः,तरर्ं हास्यं दपार्दशानम  इत्यादीवन 

स्वमनोनतुकूलं अपरवस्तवून । 

आग्छान्ततु िीडेम 

अभ्यासः 

 


