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सागरी प्रवाह, उष्ण आणि थंड सागरी प्रवाहांची यादी 
सागरी प्रवाह: नावाप्रमाणेच सागरी प्रवाह म्हणजे महासागरातील पाण्याची ववविष्ट वििेने होणारी गती. महासागराच्या 

प्रवाहाचा प्रवाह भौगोवलक आवण पर्ाावरणीर् पररस्थितीवर आधाररत नमुना पाळतो. सागरी प्रवाहाांच्या र्ा पॅटनाचा 

समुद्रिास्त्रात अभ्यास केला जात आहे. तापमानाच्या आधारे महासागरातील प्रवाहाांचे वगीकरण करता रे्ते. उष्ण प्रवाह आवण 

िांड प्रवाह आहेत. 

MPSC परीके्षच्या सांिभाात सागरी प्रवाह हा एक महत्त्वाचा ववषर् आहे. एमपीएससी परीके्षची तर्ारी करणाऱ्र्ा उमेिवाराांनी 

कोणत्याही सांबांवधत प्रश्ाांची उत्तरे िेण्यासाठी चाांगली तर्ारी ठेवण्यासाठी उष्ण आवण िांड महासागर प्रवाह एमपीएससी र्ािी 

तपासली पावहजे. 

सागरी प्रवाह म्हिजे काय? (What is an Ocean Current?) 

सागरी प्रवाह म्हणजे खाऱ्र्ा पाण्याची वििाििाक हालचाल जी सतत व अांिाज बाांधता रे्ण्यासारखी असते. हा समुद्राच्या 

पाण्याचा एक मोठा प्रवाह आहे जो अनेक घटकाांनी तर्ार केला गेला आहे आवण प्रभाववत झाला आहे. ते सागरी निीच्या 

प्रवाहासारखे विसतात. सागरी प्रवाहाला वििा िेण्यासाठी ववववध िक्ती आवण घटक जबाबिार असतात, जसे की- 

1. वारा 

2. इनु्सलेिन वकां वा सूर्ाप्रकाि 

3. पाण्याची क्षारता 

4. कोररओवलस इफेक्ट 

5. गुरुत्वीर् बल 

सागरी प्रवाहांची वैणिष्ट्ये (Characteristics of Ocean Currents) 

महासागराचा प्रवाह म्हणजे महासागराच्या प्रवाहाची खूप मोठ्या प्रमाणावर होणारी कै्षवतज हालचाल. 

• सागरी प्रवाह हे मोठ्या अांतरावर जाणारे पाण्याचे वनरांतर प्रवाह आहेत. 

• वारा, कोररओवलस प्रभाव, गुरुत्वाकषाण, तापमान इत्यािी सागरी प्रवाहाांच्या प्रवाहाच्या वििेने वनणाार्क भूवमका बजावतात. 

• हे महासागर प्रवाह जगभरातील ववववध हवामान पररस्थितीसाठी जबाबिार आहेत. 

• सागरी प्रवाह प्रामुख्याने गरम पाणी वकां वा िांड पाणी वाहून नेतात. ववषुववृत्तावरून वाहणारा ववि्रु्तप्रवाह उबिार पाणी वाहून 

नेतो तर ववषुववृत्तावरून वाहणारा प्रवाह िांड पाणी वाहून नेतो. 

• धु्रवाांपासून ववषुववृत्तापरं्त उष्णतेच्या ववतरणात महासागरातील प्रवाह खूप महत्त्वाची भूवमका बजावतात. 

सागरी प्रवाहांचे प्रकार (Types of Ocean Currents) 

सागरी प्रवाहाांना त्याांच्या खोलीच्या आधारे वेगळे करता रे्ते. म्हणून सागरी प्रवाहाांचे िोन प्रकार पडतात - 

1. भूपृष्ठप्रवाह (Surface Currents) : सूर्ाापासून ऊजाा वमळववणाऱ्र्ा जागवतक वाऱ्र्ामुळे भूपृष्ठाचे प्रवाह वनमााण होतात. ते 

सूर्ााच्या उष्णतेला जाळ्यात अडकवत असताना, ते ही उष्णता धु्रवीर् प्रिेिात हस्ाांतररत करतात. 

2. खोल पाण्यातील प्रवाह (Deep-Water Currents) : खोल पाण्याचे सागरी प्रवाह हे पाण्याच्या घनतेतील बिलाांमुळे 

उद्भवतात जे पुढे तापमान आवण पाण्याच्या खारटपणातील फरकाांमुळे होते. र्ा घटनेला िमोहेवलन पररसांचरण िेखील म्हणतात. 

उष्ण व थंड सागरी प्रवाह (Warm and Cold Ocean Currents) 

तापमानाच्या आधारे सागरी प्रवाहाांचेही वगीकरण करता रे्ते - उष्ण व िांड. परीके्षत अनेकिा Warm and Cold Ocean 

Currents ववषर्ी प्रश् ववचारले जातात: 

1. उष्ण सागरी प्रवाह : धु्रवावर असलेले िांड पाणी बुडत असताना उष्ण प्रवाह सहसा ववषुववृत्तीर् प्रिेिातून धु्रवीर् प्रिेिात पाणी 

वाहून नेतात. 
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2. थंड सागरी प्रवाह : िांड प्रवाह मुख्यतः  धु्रवीर् प्रिेिातून ववषुववृत्तीर् प्रिेिाांकडे वाहतात आवण ते वजिून जातात त्या 

सभोवतालच्या भूभागावर िांडावा िेतात. 

List of Warm and Cold Ocean Currents in Marathi 

खाली िांड महासागर प्रवाहाांची र्ािी विली आहे: 

थंड प्रवाहांची यादी प्रदेश 

कुरिले ककिं वा ओया किओ प्रवाह उत्ति पॅकिकिक महािागि 

हम्बोल्ट ककिं वा पेरुव्हियन प्रवाह दकिण पॅकिकिक महािागि 

िॉकलिंड प्रवाह दकिण अटलािंकटक महािागि 

कॅनिी प्रवाह उत्ति अटलािंकटक महािागि 

पकिम ऑस्ट्र ेकलयन प्रवाह दकिण महािागि आकण दकिण कहिंदी महािागि 

दकिण कहिंदी महािागि प्रवाह दकिण कहिंदी महािागि 

पूवव ग्रीनलँड प्रवाह आव्हटवक महािागि आकण उत्ति अटलािंकटक महािागि 

लॅब्राडोि प्रवाह उत्ति अटलािंकटक महािागि 

ईिान्य मानू्सनचा प्रवाह उत्ति कहिंदी महािागि 

बेंगे्वला प्रवाह दकिण अटलािंकटक महािागि 

कॅकलिोकनवया प्रवाह पॅकिकिक महािागि 

िोमाली प्रवाह पकिम कहिंदी महािागि 

अिंटाव्हटवक वरु्वळाकाि प्रवाह दकिण िमुद्र 

खाली उष्ण िागिी प्रवाहािंची यादी र्पािा, 

उबदार प्रवाहांची यादी प्रदेश 

फ्लोरिडा प्रवाह दकिण अटलािंकटक महािागि आकण कॅरिकबयन िमुद्र 

अगुल्हाि प्रवाह दकिण-पकिम कहिंदी महािागि 

आखार् प्रवाह उत्ति अटलािंकटक महािागि 

दकिण कवषुववृत्तीय प्रवाह अटलािंकटक महािागि, पॅकिकिक महािागि आकण कहिंदी महािागि 

नैऋत्य मानू्सनचा प्रवाह कहिंदी महािागि 

एल कननो प्रवाह मध्य आकण पूवव-मध्य कवषुववृत्तीय पॅकिकिक 

मोझािंकबक प्रवाह कहिंदी महािागि 

ब्राकझकलयन प्रवाह दकिण अटलािंकटक महािागि 

नॉवेकियन प्रवाह उत्ति िमुद्र (अटलािंकटक महािागि) आकण बॅिें ट्ि िमुद्र (आव्हटवक महािागि) 

पूवव ऑस्ट्र ेकलयन प्रवाह दकिण-पकिम पॅकिकिक महािागि 

उत्ति पॅकिकिक प्रवाह पॅकिकिक महािागि 

कवषुववृत्तीय काउिंटि प्रवाह अटलािंकटक महािागि, पॅकिकिक महािागि आकण कहिंदी महािागि 

उत्ति कवषुववृत्तीय प्रवाह पॅकिकिक महािागि आकण अटलािंकटक महािागि 

िुकिमा प्रवाह िपानचा िमुद्र 

कुिोकियो प्रवाह पॅकिकिक महािागि 

इकमिंगि प्रवाह उत्ति अटलािंकटक महािागि 
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अँकटल्स प्रवाह उत्ति अटलािंकटक महािागि 

अलास्कन प्रवाह उत्ति पॅकिकिक महािागि 

 

सागरी प्रवाहांसाठी जबाबदार घटक (Factors Responsible for Ocean Currents) 

सागरी प्रवाहाांच्या घटना आवण हालचालीसाठी काही ववविष्ट घटक जबाबिार आहेत, आपण त्या सवांचा िोध घेऊर्ा - 

1.वारा सागरी प्रवाहांना कारिीभूत ठरतो (Wind Cause the Ocean Currents) 

• सागरी प्रवाहाांसाठी वारा ही सवांत प्रबळ िक्ती आहे. असे विसून आले आहे की बहुतेक सागरी प्रवाह व्यापारी वारे, पविमी वारे 

आवण धु्रवीर् पूवेकडील प्रिेि र्ासारख्या ग्रहाांच्या वाऱ्र्ाांच्या वििेचे अनुसरण करतात. 

2.सूययप्रकािामुळे महासागरातील प्रवाह णनमायि होतात (Sunlight Causes the Ocean Currents) 

• सूर्ाप्रकाि हा िुसरा घटक आहे जो सागरी प्रवाहाांवर व्यापक पद्धतीने पररणाम करतो. सूर्ाप्रकािामुळे मुख्यतः  िोन फरक 

वनमााण होतात : पवहला म्हणजे तापमानातील फरक म्हणजे ववषुववृत्तीर् प्रिेिावर िेट असलेला सूर्ाप्रकाि तेिील पाणी गरम 

करतो तर िुसरा क्षारता फरक आहे, जेिे ववषुववृत्ताांपासून िूर असलेल्या प्रिेिाांतील पाण्याचे तापमान कमी असते कारण तेिे 

सूर्ाप्रकाि िेट व तीव्र नसतो. 

3.क्षारता आणि सागरी प्रवाह (Salinity and Ocean Currents) 

• समुद्राच्या पाण्यात वमठाची उपस्थिती पाण्याची घनता वनवित करते कारण पाण्यात वमठाचे प्रमाण जास् असल्यामुळे पाणी िाट 

होईल तर कमी प्रमाणात मीठामुळे पाण्याची घनता कमी होते. 

सागरी प्रवाहांचे कोररओणलस प्रभाव (Coriolis Effects of Ocean Currents) 

सागरी प्रवाहाांच्या हालचालीसाठी जबाबिार असलेली आणखी एक महत्त्वपूणा िक्ती म्हणजे कोररओवलस बल वकां वा 

कोररओवलस प्रभाव. 

• पृथ्वीच्या पविमेकडून पूवेकडे होणाऱ्र्ा हालचाली ांमुळे ववषुववृत्तापासून धु्रवापरं्त पाण्याचा प्रवाह कधीही सरळ रेषेत नसतो. 

ववके्षपक िक्ती (deflective forces) सागरी प्रवाहाांच्या मागााला ववचवलत करतात, र्ा ववके्षपक िक्तीला पृथ्वीच्या पररभ्रमणामुळे 

होणारा कोररओवलस प्रभाव म्हणून ओळखले जाते. 

• कोररओवलस इफेक्टमुळे, सवा डार्नॅवमक बॉडी उत्तर गोलाधाात घड्याळाच्या काट्याच्या वििेने ववचवलत होतात तर िवक्षण 

गोलाधाात ते घड्याळाच्या ववरुद्ध वििेने वळवले जातात. 

• त्याचप्रमाणे, सागरी प्रवाहाांचा प्रवाह उत्तर गोलाधाात घड्याळाच्या काट्याच्या वििेने तर िवक्षण गोलाधाात घड्याळाच्या ववरुद्ध 

वििेने वळवला जातो. 
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