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अ.क्र. क्षते्र घटक क्षम्ता  नवधतािे

१. सया्यान् 
भूगोल

१.१ स्ताि व 
नवस्तार

�  हवहशष् प्रदेशयाहवष्ीच्या ्याहि्तीचे संकलन व ्तुलनया कर्तया ्ेणे.

�  भौगोहलक ्याहि्तीच्या आियारे हकंवया त्याहवष्ी हवहवि प्रशन हवचयार्तया ्ेणे.

�  एखयाद्या प्रदेशयाच्या सथयान-हवस्तयारयाबयाब्त नकयाशया व प्रह्त्यांवर वृत्तियाळी ्यांिून उत्तरे दे्तया ्ेणे.

२. प्रयाककृह्तक 
भूगोल

२.१ प्रताकृन्क 
रििता

� प्रदेशयासंदभया्टने भौगोहलक ्याहि्तीद् वयारे अनु् याने व अंदयाि कर्तया ्ेणे.

� एखयादया प्रदेश व त्या सभोव्तयालचया प्रदेश ्यांच्या्तील प्रयाककृह्तक घरकयां्तील सयाम् व भेद सपष् कर्तया ्ेणे.

� भौगोहलक संदभया्टच्या ्तुलनया केल्यानं्तर हवहवि प्रशनयांची उत्तरे दे्तया ्ेणे.

� एखयादया प्रदेश कोणत्या कयारणया्ुळे वेगळया हदसून ्े्तो िे शोि्तया ्ेणे.

२.२ हवतामताि � प्रदेशयासंदभया्टने भौगोहलक अनु्याने व अंदयाि करण्यासयाठी ्याहि्तीचे संकलन कर्तया ्ेणे.
� इ्तर प्रदशेयाचं्या सदंभया्टन ेएखयाद्या हवहशष् प्रदशेयाबद्दल प्रशन ्त्यार कर्तया ्णे ेव त्या सदंभया्टन ेशोि घ्ेतया ्णे.े

२.३ जलरूप � नैसहग्टक प्रणयाली्िील संबंियंाबयाब्त भयाष् कर्तया ्ेणे.

२.४ िैसनगमिक 
विसप्ी व 
प्रताणी

� वेगवेगळ्या प्रदेशयां्िील आककृ्तीबिंयांचे वगणीकरण व परीक्षण कर्तया ्ेणे.
� प्या्टवरणी् स्स्या ियाणून त्यावर उपया् सुचहवणे.
� प्रदेशया्तील नैसहग्टक वनसप्ती व प्रयाणी ्यंाचे अहिवयास असण्याची कयारणे सयांग्तया ्ेणे.

३. ्यानवी 
भूगोल

३.१ लोकसंखयता � ‘लोकसंख्या’ ्या बयाबीचे ्यापन कर्तया ्ेणे व त्या्तील कल (Trends) ्तपयास्तया ्ेणे.
� ्यानवी लोकसंख्े्तील आं्तरसंबिं, सिकया््ट व कलि ्यंाच्यावर आहथ्टक, रयािकरी्, सयांसककृह्तक आहण 

सया्याहिक प्रहक्र्यांचया पिणयाऱ्या प्रभयावयाचे परीक्षण कर्तया ्ेणे.
� सथयाहनक व हवभयागी् िनस्ूियाच्या हवकयासयावर पररणया् करणयारे घरक सयांग्तया ्ेणे.
� सथलयां्तरयाशी संलग्न असलेले चल (variable) घरक शोि्तया ्ेणे.
� एखयादया प्रदेश कोणत्या कयारणया्ुळे वेगळया हदसून ्े्तो िे शोि्तया ्ेणे.

३.२ वस्ी � प्या्टवरणया्त बदल केल्या्ुळे कयािी हठकयाणी हवकयास ्तर कयािी हठकयाणी स्स्या हन्या्टण िो्तया्त िे सयंाग्तया 
्ेणे.

� वस्तीचे आककृह्तबंि व भौगोहलक प्या्टवरण ्यंाचे परीक्षण करून सिसंबंि सयांग्तया ्ेणे.
� सयांसककृह्तक आककृह्तबंि, प्रयाककृह्तक प्रणयाली व आहथ्टक परसपरयावलंहबतव ्या संदभया्टने अंदयाि बयांि्तया ्ेणे.

३.३ भू्ी 
उप्ोिन

� संसयािनयांच्या वयापरयांबयाब्त अद््याव्त िोरणे व कया््टक्र् ्या संदभया्टने भयाष् कर्तया ्ेणे.
� भू्ी उप्ोिनयाचया भहवष्वेिी अंदयाि बयांि्तया ्ेणे व त्यासंबिंी हनषकष्ट कयाढ्तया ्ेणे.
� एखयादया प्रदेश व त्या सभोव्तयालचया प्रदेश ्यंाच्या्तील प्रयाककृह्तक भूगोलयासंदभया्ट्त सयाम् - भेद सपष् कर्तया 

्ेणे व उप्ोहग्तया सयांग्तया ्ेणे.

३.४ व्वसया् � आहथ्टक परसपरयावलंहबतवयाचे आककृह्तबंि (Pattern) व आं्तरिोि ओळख्तया ्ेणे.
� ्यानवी हक्र्यांवर कोण्ते प्रयाककृह्तक घरक पररणया् कर्तया्त िे शोि्तया ्ेणे.
� एखयाद्या प्रदेशया्तील प्रयाककृह्तक प्या्टवरणयाचया ्तेथील अथ्टकयारण, संसककृ्ती व व्यापयार ्यांवर िोणयारया पररणया् 

हवशद कर्तया ्ेणे.
� एखयादया प्रदेश कोणत्या कयारणया्ुळे वेगळया हदसून ्े्तो िे शोि्तया ्ेणे.

३.५ वयाि्तूक व 
संदेशविन

� ्याल, सेवया व ्तंत्रज्यान ्यंाच्या्ुळे एखयाद्या प्रदेशया्तील हवहवि सथयाने एक्ेकयांस िोिली िया्तया्त, ्ते सयंाग्तया 
्ेणे.

� आदयान-प्रदयान, सिसंबंि, देव-घेव ्यांचया गयाभया ्यानवी ियालचयालीशी हनगहि्त अस्तो, िे ियाणणे.
� नकयाशयावरून अनु्यान करणे व हनषकष्ट कयाढणे.

४. प्रयात्हक्षक 
भूगोल

क्षते्रभेट � इ्तर प्रदशेयाचं्या सदंभया्टन ेएखयाद्या हवहशष् प्रदेशयाबद्दल प्रशन ्त्यार कर्तया ्णेे व त्या सदंभया्टने शोि घ्ेतया ्णे.े
� भौगोहलक सयािनयांचया वयापर प्रशनयांची उत्तरे ह्ळवण्यासयाठी कर्तया ्ेणे.
� ह्ळहवलेल्या ्याहि्तीचे सयादरीकरण कर्तया ्ेणे.

क्षम्ता नवधतािे



- नशक्षकतांसताठी -

P पयाठ्यपुस्तक प्रथ् सव्तः स्िून घ्यावे.
P िे पयाठ्यपुस्तक हशकवण्यापूवणी ्यागील सव्ट इ्त्तयांच्या 

पयाठ्यपुस्तकयंाचया संदभ्ट घ्यावया.
P प्रत्ेक पयाठया्तील ककृ्तीसयाठी कयाळिीपूव्टक व सव्तंत्र हन्ोिन 

करयावे. हन्ोिनयाहशवया् पयाठ हशकवणे अ्ोग् ठरेल.
P अध््न-अध्यापनया्िील ‘आं्तरहक्र्या’, ‘प्रहक्र्या’, ‘सव्ट 

हवद्याथ्यायंचया सिभयाग’ व आपले सहक्र् ्याग्टदश्टन अत्ं्त 
आवश्क आिे.

P शयाळे् ध्े असललेी भौगोहलक सयािन ेआवश्क्तनेसुयार वयापरणे, 
ि ेहवष्याच्या सु् ोग् आकलनयासयाठी गरिेचे आि.े त्या अनुषंगयाने 
शयाळ्ेतील पथृवीगोल, िग, भयार्त, रयाज् ि ेनकयाश;े नकयाशयासगं्रि 
पचु्स्तकया, ्तयाप्यापक इत्यादींचया वयापर अहनवया््ट आि,े ि ेलक्षया्त 
घ्याव.े

P पयाठयाचंी सखं्या ् ्या्टहद्त ठवेली असली, ्तरीिी प्रत्के पयाठयासयाठी 
हक्ती ्तयाहसकया लयाग्तील ्याचया हवचयार करण्या्त आलेलया आिे. 
अ्ू्त्ट  संकलपनया अवघि व च्लिष् अस्तया्त, मिणून 
अनुक्र्हणके्त न्ूद केलेल्या ्तयाहसकयांचया पुरेपूर वयापर करयावया. 
पयाठ थोिक्या्त आरप ून्.े त्या्ळु ेहवद्याथ्यायंवर बौद ्हिक ओझे 
न लयाद्तया हवष् आत्सया्त करण्यास त्यांनया ्द्त िोईल.

P इ्तर सया्याहिक शयासत्रयांप्र्याणे भौगोहलक संकलपनया सििगत्या 
स्िणयाऱ्या नस्तया्त. भूगोलयाच्या बहु्तेक संकलपनया ्या 
शयासत्री् आियारयावर व अ्ू्त्ट बयाबींवर अवलंबून अस्तया्त. 
गरकया््ट, एक्ेकयंाच्या ्द्तीने हशकणे ्या बयाबींनया प्रोतसयािन 
द्यावे. त्यासयाठी वग्टरचनया बदलयावी. हवद्याथ्यायंनया हशकण्यासयाठी 

ियास्ती्त ियास्त वयाव ह्ळेल अशी वग्टरचनया ठेवयावी.
P सयंाच्ख्करी् ् याहि्तीवर प्रशन हवचयारू न््ेत. त्याऐविी सयाचं्ख्करी 

्याहि्तीच्या आियारे हदसणयाऱ्या कलयांवर हकंवया आककृह्तबिंयांवर 
भयाष् करण्यास सयांगयावे.

P सदर पयाठ्यपुस्तक रचनयात्क पद्  ि्तीने  व क कृह्त्ुक्त 
अध्यापनयासयाठी ्त्यार केलेले आिे. 

O सदर पयाठ्यपुस्तकया्तील पयाठ वगया्ट्त वयाचून हशकवू न्े्त.
P संबोियांची क्र्वयारर्तया लक्षया्त घे्तया, अनुक्र्हणकेनुसयार पयाठ 

हशकवणे हवष्याच्या सु्ोग् ज्यानहनह ््ट्तीसयाठी सं्ुच्क्तक ठरेल.
P ‘्यािी्त आिे कया ्तुमियांलया?’ िया भयाग ् ूल््यापनयासयाठी हवचयारया्त 

घेऊ न्े. 
P पयाठयाच्या शेवरी पयाठया्ध्े नव्याने आलेल्या भौगोहलक 

संकलपनया सपष् केल्या आिे्त.
P पयाठ्यपसु्तकया्तील ‘क्ू आर कोि’ वयापरयावया. ्तमुिी सव्तः ्तसचे 

हवद्याथ्यायंनी ्या संदभया्टचया वयापर करणे अपेहक्ष्त आिे. ्या 
सदंभ्ट-सयाहित्याच्या आियारे ्तमुियालंया पयाठ्यपुस्तकयाबयािेर ियाण्यास 
नक्करीच ्द्त िोईल. िे हवष् सखोल स्िण्यासयाठी हवष्याचे 
अवया्ंतर वयाचन निे्ीच उप्ोगी अस्त,े ि ेलक्षया्त घ्या.

P ्ूल््यापनयासयाठी क कृह्तप्रवण, ्ुक्तोत्तरी, बहुप्या्ट्ी, 
हवचयारप्रव्त्टक प्रशनयांचया वयापर करयावया. पयाठयांच्या शेवरी 
सवयाध्या्या्त ्यंाचे कयािी न्ुने हदलेले आिे्त. पयाठयंा्तरयावर 
आियारर्त प्रशन हवचयारू न्े्त.

P पृष् ३५ आहण ६० वरील आरयाखिे ्या्याप्र्त करून वयापरयावे्त.

दियावीचे िे पयाठ्यपुस्तक ्त्यार कर्तयानया ्ुतलनयात्क 
अभ्यासयाची आवश्क्तया लक्षया्त घे्तली गेली. ्या पयाठ्यपुस्तकया्त 
हक्यान दोन प्रदेश असयावे्त, ्तसेच देशयां्िील प्रयादेहशक ्तुलनया 
रयाळयावी असेिी ठरले. देशयांचया हवचयार कर्तया एक देश भयार्त असणयार 
िे हनच्शच्त िो्ेत; पण दुसरया देश कोण्तया घ्यावया ्यावर बरयाच हवचयार 
झयालया व त्यासयाठी खयालील बयाबी हवचयारया्त घे्तल्या गेल्या.
� देश अह्त हवकहस्त हकंवया अहवकहस्त नसयावया.
� वेगळ्या गोलयािया्ट्तील असयावया.
� ्तो एकयाच खंिया्तील नसयावया.
� भयार्तयाशी बरेचसे सयाम् असलेलया; परं्ुत भयार्तयापके्षया वेगळ्या 

ियारणीचया असयावया.
� भयार्तयाप्र्याणे सयांसककृह्तक व प्रयाककृह्तक हवहवि्ेतने नरलेलया 

असयावया.
� हक्यान एकया ियागह्तक दबयाव गरयाचया भयार्तयासि सदस् असयावया.

� भयार्तयाप्र्याणे स्ुद्हकनयारया लयाभलेलया असयावया. 
� भयार्तयाप्र्याणे प्रियासत्तयाक शयासनप्रणयाली असणयारया असयावया. 
� ऐह्तियाहसक पयाशव्टभू्ी्त कयािी स्यान सथळे असयावी्त.
� इ्त्तया नववीप्यं्त झयालेल्या संबोियंाचे उप्ोिन दोनिी 

देशयंासयाठी एकयाच पया्तळीवरून कर्तया ्ेईल असया असयावया.
� अभ्यास कर्तयानया दोनिी देशयां्तील ्तुल्बळ्तया लक्षया्त ्ेईल.

्या सव्ट बयाबींच्या आियारे ्या अभ्यासयासयाठी ब्याझील देशयाची 
हनवि केली. भौगोहलक संबोियांचे उप्ोिन प्रदेशयावर एकयाकरी 
पद््तीने केल्यास त्या्तील रिंक्तया रयाि्त नयािी. त्या्ुळे प्रयादहेशक 
हवहवि्तया, स्यान्तया-हवष््तया ्या बयाबींचे हचहकतसक परीक्षण 
करून प्रदेश अभ्यासणे आवश्क अस्ते. भूगोल हवष्याचया गयाभया 
्या्ध्े आिे. त्या्ुळे भयार्तयाबरोबर ब्याझील देशयाची केलेली हनवि 
्या वषणीच्या अभ्यासयासयाठी सयाथ्ट ठरेल असे  वयार्ते.

- नशक्षकतांसताठी -
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between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the 
Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

मुखपृष्ठ : हशकयारया- श्ीनगर, हि्याल्याच्या रयंागया व नद्या, सुंदरबन ्ेथील वयाघ, अहिंठया लेणी, अरलयंाहरक ्ियासयागर- ब्याझील, 
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ॲ्ेझॉन नदी- हवषुववृत्ती् वने.
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l तुम्ही या क्षेत्रभषेटहीत स्भागही 
्ोणार असाल, तर कशही 
तयारही कराल?

l समजा, शशक्कांनही 
क्षेत्रभषेटहीचषे आयोजन तुम्ांला 
करायला साशंगतलषे तर तुम्ही 
तपशहीलवार शनयोजन कसषे 
कराल?आकृती १.२ : क्षेत्रभषेटीसाठी लागणारषे साहित्य

आकृती १.३ : नळदगु्ग ्यषेथील नर-मादी 
धबधबा

आकृती १.१ : क्षेत्रभषेटीचा माग्ग

चचा्ग करा.

१. क्षेत्रभषेट

हदवस पहिला : वषेळ सकाळी ६.०० वाजता.
शशशक्का : आता आपण नळदुग्गहून सोलापूरकडषे जात आ्ोत. सोलापूरजवळ 

आपण सकाळचही नया्ारही घषेणार आ्ोत आशण पुणयाला 
शसं्गडाजवळ जषेवण घषेणार आ्ोत. तुम्ांला संपूण्ग प्रवासात 
रस्तयाचया दोन्ही बाजूंचषे शनरहीक्ण करून खालहील मुद् दांचया 
आधारषे व्हीत नोंदही करायचया आ्षेत.

  l भूरचना l जलाशय l वनसपतही l मृदा l शषेतही l मानवही वस्तया 
l वसा्तींचा आकशृतबंध. 

राहुल : ्ोय मॅडम. इकडषे चढ-उताराचही भूरचना असून का्ही शिकाणही जमहीन 
सपाट आ्षे. का्ही शिकाणही शषेतही्ही शदसत आ्षे. 

वैयक्तिक सामान आशण ओळखपत्रांबरोबरच खालहील साश््तय शवदारयाांनही 
क्षेत्रभषेटहीसािही सोबत घषेतलषे आ्षे.

राहुलचया वगा्गतहील शवदार्थी आशण शाळषेतहील शशक्क असषे सव्गजण उसमानाबाद शजल्ह्ातहील नळदुग्गपासून रायगड 
शजल्ह्ातहील अशलबाग यषेर्षे क्षेत्रभषेटहीसािही शनघालषे आ्षेत. या प्रवासासािही शाळषेनषे एस.टही.चही सषेवा प्रासंशगक करारावर 
घषेतलही आ्षे. या क्षेत्रभषेटहीचषे शनयोजन राहुल व ्तयाचया शमत्रांनही शशक्कांचया माग्गदश्गनानुसार केलषे आ्षे. शवदार्थी नळदुग्ग तषे 
अशलबाग या प्रवासादरमयान भूरचना, मृदा, वनसपतही व वस्तयांमधयषे शदसणारषे बदल कसषे अनुभवतात याचही माश्तही घषेऊया.

वगा्गतहील शवदार्थी आशण शशक्क यांचयामधहील संभाषण खालही शदलषे आ्षे तषे वाचा. 
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l क्षेत्रभषेटहीदरमयान सात्तयानषे 
कोणकोण्तया गोष्ींचही 
काळजही घयाल?

l धाबयांचया घरांशवषयही अशधक  
माश्तही घया.

आकृती १.७ : कडधान्याची शषेती

आकृती १.५ : रसता व दुकानषे

आकृती १.६ : शुषक प्रदषेशातील 
वनसपती

आकृती १.४ : धाब्याचषे घर

l कडधानयाचषे पहीक व कमही 
पज्गनय यांचा स्संबंध जोडा.

साक्ही : रस्तयाचया बाजूला छोट्ा-छोट्ा वस्तया आ्षेत. च्ाचही 
दुकानषे, धाबषे, पषेट्ोलपंप व इतर दुकानं्ही शदसत आ्षेत.

शशशक्का : महीना, तू सांग.
महीना : मॅडम, आता आपण उताराचया रस्तयानं जात आ्ोत का?
शशशक्का : बरोबर आ ष्े, आता आपण बालाघाट रांगषेचया दशक्णषेला आ्ोत. 

बालाघाट रांग ्ही सह्ाद्ही पव्गताचही पूववेकडषे पसरलषेलही एक 
डोंगररांग आ्षे. तुम्ांला शदलषेला नकाशा आशण बा्षेरहील भूरचना 
पा्ात जा. भूरचनषेत ्ोणारषे बदल स्जपणषे शदसून यषेतहील. आता 
वस्तयांचा आकृशतबंध आशण घरांबद्दल सांगा.

सूरज : मॅडम, ग्ामहीण भागात रस्तयालगतचया वस्तया एका ओळहीत 
आ ष्ेत. घरांचया शभंतही दगड-मातहीचया आ्षेत. घरांचया 
छपरासािही लाकडू आशण मातहीचा उपयोग केलषेला शदसतो.

रषेणुका : या पररसरात बहुतषेक सगळहीकडषे गवत असून तषे सुकलषेलं आ ष्े. 
का्ही शिकाणही शनषपण्ग झाडं शदसत आ्षेत.

शशशक्का : सूरज, रषेणुका, बरोबर ! अशही घरं असलषेल्या वस्तयांना रषेषाकृतही वस्तया 
म्णतात, ्षे आपण सातवहीत शशकलो आ्ोत. या घरांना ‘धाबयाचही 
घरषे’ म्णतात. तही शवशशष् पद्धतहीनं बांधलषेलही परंपरागत घरं आ्षेत. 

  यषेर्हील वनसपतही शुषक प्रदषेशातहील पानझडहीचया आ्षेत, ्तयांचही पानं 
शवशशष् काळात गळून पडतात.

  (र्ोड्ा वषेळानषे सोलापूर श्र आलषे.)
शशक्क : आता आपण सोलापूर श्रात आलो आ्ोत. श्रही भागात 

लोकसंखयषेचही घनता जासत असतषे. ्तयामुळषे यषेर्षे अनषेकमजलही 
इमारतही शदसतात. या इमारतही शसमेंट, वाळू, खडही आशण पाणही यांचं 
शमश्रण करून शवटांचया सा्ाययानषे बांधलषेल्या असतात. श्रातहील 
रस्तयालगत मॉल, मोिही ्ॉटषेल्स आशण अनषेक आधुशनक सुशवधा 
असलषेलही दुकानं असतात. 

  (शवदार्थी श्रातहील वषेगळषेपणाचषे शनरहीक्ण करत राश्लषे. सोलापूर 
श्रातून बा्षेर पडल्यावर शशक्कांनही राहुलला नया्ारहीचषे पुडषे 
शवदारयाांना वाटायला सांशगतलषे. शवदारयाांनही नया्ारही केलही.)

शशशक्का : आता आपण सोलापूर श्राबा्षेर जात आ्ोत. मुलांनो, 
आजूबाजूला असणारही शषेतही प्ा. काय शदसतषे तषे नोंदवा व सांगा.

  (शवदारयाांनही रस्तयाचया दुतरा्ग शनरहीक्ण करून व्हीत 
नोंदवायला सुरुवात केलही. ्षे काम बराच वषेळ चाललषे.)

साशवत्रही : मॅडम, मला इकडषे श्रवहीगार शषेतं शदसत आ्षेत. आपण नळदुग्ग 
सोडल्यानंतर शतकडषे झुडपही शपके शदसत ्ोतही व किुषेतरही एखादषे क्षेत्र 
उसाचं ्ोतं, परंतु इकडषे मात्र सगळहीकडषे ऊसच शदसत आ्षे.
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l ‘बहुउद्दषेशहीय धरण प्रकल्प’ 
या शवषयही माश्तही शमळवा.

l ‘पज्गनयमानातहील ररक 
वनसपतहीवरून समजतो.’ 
्षे शवधान योगय वाटतषे का? 
पज्गनयमानातहील ररक आणखही 
कशावरून लक्ात यषेतो.

आकृती १.८ : उसाचषे शषेत

आकृती १.१० : वकृ् प्रकार

आकृती १.९ : उजनी धरणाचा जलाश्य

शशशक्का : बरोबर ! आपण नळदुग्ग सोडल्यानंतर तषेर्षे मूग, उडहीद आशण इतर 
कडधानयाचही शपके शदसलही. आता इकडषे सव्गत्र प्रामुखयानं उसाचषे 
पहीक घषेतलषेलं आढळतं, कारण यषेर्षे शसंचनाचया सोई आ्षेत.

साशवत्रही : ्ो मॅडम, मघाशही आपण एक कालवा ओलांडला ्ोता आशण 
आता मला समोर एक मोिा जलाशय शदसताषे आ्षे. तो कोणता 
जलाशय आ्षे?

  (शशक्कांनही चालकाला इंदापूरजवळ रस्तयाचया कडषेला बस 
र्ांबवणयाचही सूचना केलही. सव्ग शवदार्थी बसमधून उतरलषे आशण  
शशक्कांचया सभाषेवतालही उभषे राश्लषे.)

शशशक्का : तुमचयाकडहील नकाशा प्ा. ्तयात दश्गवल्याप्रमाणषे आपल्या 
उजवया बाजूला भहीमा नदहीवरहील उजनही धरणाचा जलाशय शदसतो 
आ्षे. या धरणाचया पाणयाचा उपयोग प्रामुखयानषे शपणयाकररता 
्ोतो. शवदुतशनशम्गतही, मासषेमारही, शसंचन इ्तयादींसािही्ही या 
धरणाचया पाणयाचा उपयोग केला जातो.

  (का्ही शवदारयाांनही या पररसराचही छायाशचत्रषे घषेतलही व शवदार्थी 
पुन्ा बसमधयषे बसलषे. ्तयांचा पुढचा प्रवास सुरू झाला.)

पूजा : मॅडम, ्ा भाग मैदानही वाटतो. 
शशशक्का : ्ो. आता आपण सपाट प्रदषेशातून जात आ्ोत. ्ा दखखन पिाराचा 

भाग आ्षे. जसजसषे आपण पक््चमषेकडषे जाऊ तसतसषे आपल्याला 
वनसपतही आशण भूरचनषेतहील आणखही बदल पा्ायला शमळतहील.

  (का्ही तासांचया प्रवासानंतर गाडहीनषे ्डपसरपासून मुखय रसता सोडला 
व तही शसं्गडाचया शदशषेनषे जाऊ लागलही. शसं्गडाचया पायरयाशही अनषेक 
ल्ान-मोिही ्ॉटषेल्स ्ोतही. तषेर्षे पो्ोचल्यावर रस्तयाचया बाजूला 
असणाऱया मोकळ्ा जागषेत दुपारचषे जषेवण करून ्तयांनही र्ोडही शवश्रांतही 
घषेतलही.)

नजमा : जषेव्ा आपण नळदुगा्गजवळ ्ोतो, ्तया पररसरात बोरही, बाभळहीचही 
झाडं जासत शदसत ्ोतही. इर्षे तर वषेगळषे वृक् शदसत आ्षेत.

शशशक्का :  छान ! नळदुग्ग ओलांडताना शनमओसाड प्रदषेशात आढळणाऱया 
काटषेरही वनसपतही शदसत ्ो्तया. वनसपतींचया प्रकारामधयषे ्ोणारा ्ा 
बदल ्तया प्रदषेशातहील पज्गनयमानाचया प्रमाणातहील बदलाचा सूचक 
आ्षे. आता आपण पा्तो आ्ोत तषे अंजन, वड, शपंपळ इ्तयादही 
वृक् जासत प्रमाणात आ्षेत. आपण शसं्गडाचया पायरयाशही आ्ोत. 
शसं्गडाचया मारयावर गषेल्यावर सह्ाद्ही पव्गतापासून शनघणाऱया 
डोंगररांगा शदसतात ्तया पाहू. तुम्ही आपल्याबरोबर आता रति 
ओळखपत्र, व्ही, पषेन, दुबथीण, कॅमषेरा, टोपही, नकाशा आशण पाणयाचही 
बाटलही इतकंच साश््तय घया. कपड्ांचही बॅग व इतर साश््तय गाडहीतच 
राहू दा.
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l उंचावरून पा्ताना पकयांना 
खालहील भूभाग कसा शदसत 
असषेल बरषे?

आकृती १.११ : हसंिगड प्रवषेशद्ार

l म्ाराष््ाचा पिारही भाग 
कोण्तया प्रशरियषेतून घडला  
आ्षे? यषेर्षे शदसणारा खडकाचा 
मुखय प्रकार कोणता?

आकृती १.१३ : हसंिगडावरून हदसणारा 
खडकवासला धरणाचा जलाश्य

आकृती १.१४ : खडकाचषे थर

आकृती १.१२ : कोसळलषेली दरड

  (शसं्गड चढणयास सुरुवात केलही तषेव्ा ऊन ्ोतषे. नंतर आकाशात 
ढग आलषे. र्ोड्ा वषेळानषे पावसाचही सर्ही आलही. वाटषेत शवदारयाांनही 
्तया शिकाणही शमळणाऱया उकडलषेल्या भुईमुगाचया शेंगा, ताक, 
द्ही इ्तयादही खादपदार्ाांचा आसवाद घषेतला. तसषेच शनसग्गदृ्य, 
पररसरातहील वनसपतही, पक्ही, दूरवर शदसणारषे पुणषे श्र पाश्लषे. 
शकल्ल्याचया शवशवध भागांचही छायाशचत्रषे घषेतलही. ्तयानंतर शशक्कांनही 
्तयांना एका शवशशष् शिकाणही एकशत्रत ्ोणयाचही सूचना शदलही.)

शशशक्का : आता आपण शसं्गड शकल्ल्यावर आ्ोत. या गडाबद्दलचही माश्तही 
आपण कशही शमळवू शकतो?

नषे्ा : मॅडम, आम्ही शसं्गडाचया प्रवषेशद्ाराजवळ एक रलक पाश्ला, 
्तया रलकावर शसं्गडाबद्दल माश्तही शदलही आ्षे. ्तयाचं आम्ही 
छायाशचत्रसुद्धा घषेतलं आ्षे.

शशशक्का : खूपच छान, नषे्ा! आता भूरचनषेचया वैशशषट्ांतहील ररक कोण 
सांगषेल?

कासहीम : आधही आपण कमहीअशधक उतार असलषेला व मैदानही प्रदषेश 
पाश्ला, पण या शिकाणही डोंगराळ भाग आ्षे. आपण जासत 
उंचहीवर असल्यामुळषे ढगांचा्ही अनुभव घषेत आ्ोत.

शशशक्का : खूप छान, कासहीम ! आपल्याला यषेर्ून दऱया, डोंगर, टषेकड्ा, 
शशखरांचषे सुळके आशण जवालामुखहीचया उद्षेकांपासून तयार झालषेलषे 
खडकांचषे र्र अशही अनषेक प्राकशृतक वैशशषट्षे शदसत आ्षेत. 
्ा कोणता खडक आ्षे ओळखलात का? शकल्ल्यावर यषेताना 
मागा्गत, भूसखलनामुळषे झालषेल्या पडझडहीचषे अवशषेष्ही तुम्ांला 
पा्ायला शमळालषे असतहील. आता सभोवतालचया प्रदषेशातहील 
शषेतहीचा आकशृतबंध प्ा आशण सांगा.

राहुल : मॅडम, ्ा अशनिजनय प्रकारचा बषेसाल्ट खडक आ्षे. याचा 
अभयास आम्ही स्ावहीत केला ्ोता.

मषेरही : आपण रा्तो ्तया प्रदषेशात प्रामुखयानषे कडधानयांचही शपके शदसलही. 
सोलापूर तषे पुणषे उसाचं पहीक जासत प्रमाणात आढळलं. इर्षे मात्र 
भातशषेतही शदसत आ्षे.

शशशक्का : बरोबर आ्षे. याचं मुखय कारण म्णजषे या प्रदषेशात असणारं जासत 
पज्गनयमान. कोटासारखही रचना असलषेला गड तुम्ही यापूवथी कुिषे 
पाश्ला आ्षे का? ्तया आशण या गडाचया रचनषेमधयषे कोणता 
ररक आ्षे, तषे ओळखा.

वश्दा : मॅडम, आपण याचही तुलना नळदुग्ग शकल्ल्याशही करू शकतो; परंतु, 
नळदुग्ग शकल्ा शसं्गडासारखा डोंगरावर ना्ही. तो पा्णयासािही 
चढण चढावही लागत ना्ही.

शशशक्का : खूप छान ! आपण आता शकल्ल्याचया मारयावर आ्ोत.  
 ्ा शकल्ा पव्गतमारयावर बांधला आ्षे. याला डोषेंगरही शकल्ा
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l शवशवध शकल्ल्यांशवषयही 
माश्तही घया. ्तयासािही 
खालहील बाबींचा शवचार करा. 
शकल्ल्याचही सर्ानशनक््चतही, 
बांधकामाचा काळ, बांधकाम 
व सुरक्ा यंत्रणा.

आकृती १.१५ : भातशषेती

आकृती १.१६ : दषेवटाके

आकृती १.१७ : हसंिगडावरील 
खाद्यपदाथ्ग

  म्णतात. ्षे शिकाण सुरक्षेचया दृष्हीनषे व सभोवतालचया 
पररसरावर दषेखरषेख िषेवणयासािही योगय आ्षे म्णूनच ्ा शकल्ा 
बांधला गषेला. नळदुग्ग ्ा भुईकोट शकल्ा आ्षे. शकल्षे आपल्या 
राजयाचा वारसा आ्षेत. 

  इकडषे या व खालचया बाजूस पा्ा. समोर जो पाणयाचा सािा  
शदसतो आ्षे, तो खडकवासला धरणाचा जलाशय आ्षे. या 
धरणातहील पाणही पुणषे श्र आशण सभोवतालचया भागाला पुरवलषे 
जातषे. आता आपण शकल्ल्याचया कल्याण दरवाजाकडषे जाऊ.

  इकडषे या आशण ्ही रचना प्ा. याला ‘दषेवटाके’ म्णतात. नैसशग्गक 
झऱयातून यषेणाऱया पाणयाचा सािा इर्षे केला जातो. यातून गडावर 
वसतही करणाऱयांना आज्ही वष्गभर पाणही शमळतषे.

सव्ग शवदार्थी : (आ्चय्ग वयति करत) बापरषे ! इतकी शतकं इतकया उंच जागही 
पाणही कसषे शमळत असषेल?

  (नंतर शशक्कांनही सव्ग शवदारयाांना शपिलषे-भाकरही शमळणाऱया 
एका झोपडहीकडषे नषेलषे. यांसारखया अनषेक झोपड्ा शवदारयाांनही 
पाश्ल्या. पय्गटकांना खानपानाचया सुशवधा यषेर्षे शदल्या जात 
्ो्तया. शसं्गडावर का्ही वषेळ घालवल्यानंतर, सव्ग शवदार्थी 
पायरयाशही यषेऊन बसमधयषे बसलषे आशण रात्रहीचया मुक्ामासािही 
पुणषे श्राकडषे बस शनघालही. श्रात गषेल्यावर संधयाकाळचा 
अल्पोप्ार व च्ा घषेतल्यावर श्रातहील बाजारपषेिषेत रेररटका 
मारणयास तयार झालषे.)

शशशक्का : आपण पुणयातहील शशनवारवाडा, बाजारपषेिषेसािही प्रशसद्ध 
असलषेलही तुळशहीबाग, म्ा्तमा रुलषे मंडई या पररसरात र्ोडा वषेळ 
शररणार आ्ोत. या शिकाणही घाऊक व शकरकोळ बाजारपषेिा 
आ्षेत. यषेर्षे तुम्ही खरषेदही करू शकता. ष्े करताना मात्र तुम्ही केलषेल्या 
शनरहीक्णांचही नोंद करणयास शवसरू नका.

  (पररसरातहील रेररटका झाल्यावर सव्गजण मुक्ामाचया शिकाणही 
रात्रहीचषे जषेवण करून झोपलषे.)

हदवस दुसरा : सकाळी ७.०० वाजता.
  (सकाळचही नया्ारही घषेऊन बस अशलबागचया शदशषेनषे माग्गसर् झालही.)
शशशक्का : आता आपण मुंबई-पुणषे द्ुतगतही मागा्गनं जात आ्ोत. भूरचनषेत का्ही 

बदल झालषेला शदसतो आ्षे का? आपण लोणावळ्ाजवळहील 
राजमाचही या शिकाणही र्ांबणार आ्ोत.

तुषार : ्ोय मॅडम, आपण जरही सपाट रस्तयावरून जात असलो, तरही 
आजूबाजूला डोंगराळ प्रदषेश शदसतो आ्षे. घरांचही संखया्ही आता 
कमही ्ोताना शदसतषे आ्षे.

  (लोणावळ्ाचया पुढषे गषेल्यावर राजमाचही या शिकाणही गाडही र्ांबवून 
शशक्कांनही भूरचनषेचया वैशशषट्ांबाबतचही पुढहील माश्तही शदलही.)



शशशक्का : ्ा पक््चम घाटाचा उतार आ्षे. या पव्गतहीय भागाला आपण 
‘सह्ाद्ही’ असं्ही म्णतो. या शिकाणावरून भू-उतारांतहील ररक 
स्जपणषे पाहू शकतो. पूववेकडहील उतार मंद सवरूपाचा असून 
पक््चमषेकडहील उतार तहीव्र आ्षे. पक््चमषेकडहील बाजूस कडा व 
अनषेक धबधबषे शदसत आ्षेत. याबद्दल आपण इय्तता नववहीमधयषे 
शशकलो आ्ोत. या भागात उल््ास या पक््चमषेकडषे वा्णाऱया 
प्रमुख नदहीचं उगमसर्ान्ही  आ्षे. 

  (शवदारयाांनही तषेर्हील छायाशचत्रषे घषेतलही. पुन्ा पाऊस सुरू झाला. 
सव्गजण बसमधून पुढषे शनघालषे.)

नामदषेव : (नकाशा पा्त) मॅडम, आता आपण घाट उतरून खोपोलहीकडषे 
चाललो आ्ोत ना ?

शशशक्का : बरोबर आ्षे! ्ा पक््चम घाटातला बोरघाट आ्षे. ्ा ‘खंडाळा 
घाट’ म्णून्ही ओळखला जातो. आता आपण भारताचया 
पक््चम शकनारपट् टहीचया प्रदषेशात उतरणार आ्ोत. आता 
तुम्ांला शदसणारषे वृक्, घरं, मृदा यांचं शनरहीक्ण करा.

शशव : मॅडम, घाटात शवशवध प्रकारचया वनसपतींचही दाट वनं शदसत 
आ्षेत. ्तयामधयषे मोठ्ा पानांचही झाडं जासत आ्षेत. अशही झाडं 
शसं्गड पररसरात्ही आपण पाश्लही ्ोतही.

शशशक्का : तही सागाचही झाडं आ्षेत. ्ा सव्ग प्रदषेश पानझडही वृक्ांचा आ्षे. या 
भागात अनषेक वनराया व दषेवराया आ्षेत.

  (घाट पार केल्यानंतर दाट वनषे शवरळ ्ोऊन भातशषेतहीचया जशमनही 
आशण मोिही औदोशगक क्षेत्रषे शदसायला लागलही.)

नजमा : मॅडम, ्वषेत बदल जाणवतोय. आता गरम व्ायला लागलं आ्षे 
आशण घाम्ही यषेतोय.

शशशक्का : ्वषेचया बदलाचही जाणहीव तुम्ांला ्ोत आ्षे. ्वषेतहील आद््गता 
वाढल्यामुळषे घाम यषेतो आशण ्तवचा शचकट ्ोतषे. आपण जसजसं 
समुद्ाचया जवळ जाऊ तसतसं आद््गतषेचं प्रमाण वाढषेल.

नामदषेव : मॅडम, या भागात पाऊस सुरू झाला आ्षे आशण पावसाचं 
प्रमाण्ही जासत शदसतं, ्तयामुळषे असं ्ोत असावं.

शशशक्का : नामदषेवचं शनरहीक्ण बरोबर आ्षे. या प्रदषेशात पाऊस जासत पडत 
असल्यामुळषे तसंच समुद्साक्निधयामुळषे असं ्ोतं. पावसाचं 
प्रमाण अशधक असल्यानं भात ्षे यषेर्हील मुखय पहीक आ्षे.

  का्ही वषेळात आपण समुद्ाजवळ पो्चू. या समुद्ाचं नाव सांगू 
शकाल का?

सव्ग शवदार्थी : (एका सुरात) अरबही समुद् !
शशशक्का : छान ! अशलबागला पो्ोचल्यानंतर मुक्ामाचया शिकाणही 

जाणयापूवथी आपण तलािही काया्गलयात जाणार आ्ोत. शतर्षे तुम्ही 
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l प्रदषेशानुसार व गरजषेप्रमाणषे 
उपजहीशवकेचया साधनात ररक 
पडतो असषे तुम्ांला वाटतषे 
का?

l ्ही क्षेत्रभषेट कोण्तया कालावधहीत 
्ोत असषेल? अंदाज करा.

आकृती १.१९ : सह्ाद्ीतील धबधबा

आकृती १.१८ : राजमाची

आकृती १.२१ : वनराई

आकृती १.२० : दषेवराई



  शाळषेत तयार केलषेल्या प्र्नावलहीचया आधारषे माश्तही शमळवा.
उमथी : आम्ही ्तयांना पररसरातलही शपके, मृदाप्रकार, रळं आशण इतर 

नगदही शपके याबाबत प्र्न शवचारणार आ्ोत. शशवाय पररसरात 
गोळा केला जाणारा म्सूल, शसंचनाखालहील क्षेत्र, पाणलोट क्षेत्र 
काय्गरिम आशण ग्ामहीण भागातहील इतर वयवसायांसंबंधही्ही प्र्न 
शवचारणार आ्ोत.

  (दुपारही अशलबागला पो्ोचल्यानंतर सवाांनही तलािही काया्गलयाला 
भषेट शदलही. तषेर्षे ्तयांनही वरहील मुद् दांचया अनुषंगानषे माश्तही 
घषेतलही.)

शशशक्का : जषेवणानंतर आपण समुद्शकनाऱयावर जाणार आ्ोत. तुमचयापैकी 
शकतही शवदार्थी आज प्रर्मच प्र्तयक् समुद् पा्णार आ्षेत?

  (बहुतषेक सवाांनही ्ात वर केलषे.)
अशबरा : मही तर आतापासून समुद्ाचया शच्ततर्रारक दृ्याचही कल्पना करत 

आ्षे. तो कसा असषेल? शतर्षे नषेमकं काय असषेल? का रति पाणहीच 
असषेल ?

शशशक्का : खरं आ्षे अशबरा, आता आपण शकनारपट् टहीवर जाऊया. शतर्षे 
गषेल्यानंतर कोणतही काळजही घयायचही याबाबत सपष् सूचना सवाांना 
शदल्या आ्षेत. इर्षे्ही आपण एक शकल्ा पा्णार आ्ोत. ्तयाचं 
नाव आ्षे. ‘कुलाबा शकल्ा’, ्तयाला ‘अशलबाग शकल्ा’  असं्ही 
म्णतात. या वषेळही आपल्याला भरतही-ओ्ोटहीचया वषेळा लक्ात 
िषेवायचया आ्षेत, कारण ्ा शकल्ा शकनाऱयापासून समुद्ात 
का्ही अंतरावर आ्षे. इय्तता नववहीमधयषे सागरही लाटांचया 
काया्गचा आपण अभयास केला आ्षे. लाटांनही तयार केलषेलही 
का्ही भूरूपषे आपल्याला या शिकाणही पा्ता यषेणार आ्षेत. तुम्ही 
का्ही सागरही भूरूपांचही नावं सांगू शकता का?

सव्ग शवदार्थी : (एका सुरात) पुळण, सागरही गु्ा, तरंगघशष्गत मंच, वाळूचा 
दांडा..........

शशशक्का : वा ! छान ! तुम्ांला बरंच आिवतंय तर..
  (सवाांनही समुद्शकनारा आशण शकल्ा पाश्ला. का्ही शवदारयाांनही 

घोडागाडहीत तसषेच, घोड्ावर बसणयाचा आनंद लुटला.)
नषे्ा : मॅडम, आधही पाश्लषेल्या दोन शकल्ल्यांपषेक्ा ्ा शकल्ा वषेगळा आ्षे.
शशशक्का : खरं आ्षे नषे्ा. तू ्तयांचयामधला ररक सांगू शकतषेस का?
नषे्ा : ्ोय मॅडम. ्ा शकल्ा पाणयात बांधला आ्षे. इतर दोन शकल्षे 

जशमनहीवर ्ोतषे.
शशशक्का : ्ा शकल्ा तरंगघशष्गत मंचावर बांधला आ्षे. पाणयानं वषेढलषेला 

असल्यामुळषे अशा शकल्ल्याला ‘जलदुग्ग’ म्णतात. पूवथी 
सागरशकनाऱयाचं रक्ण करणयासािही असषे शकल्षे बांधलषे जात. पक््चम 
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l ‘दषेवराई’ ्ही संकल्पना काय 
आ्षे?

आकृती १.२२ : सागाची झाडषे

l समुद्शकनारही गषेल्यावर कोणतही 
काळजही घयायचही असतषे?

l भरतही-ओ्ोटहीचया वषेळा 
समजून घषेणयाचही सोपही पद्धत 
कोणतही?

आकृती १.२३ :  कुलाबा हकल्ा
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l क्षेत्रभटहीचया अनुषंगानषे तुम्ही 
कोण्तया गोष्ींचही छायाशचत्रषे 
काढाल?

l क्षेत्रभषेटहीदरमयान शवशवध 
प्रकारचही माश्तही तुम्ही कशही 
शमळवाल?

l क्षेत्रभषेटहीचा अ्वाल कोण्तया 
मुद् दांचया आधारषे तयार 
कराल?

आकृती १.२४ : अहलबाग 
समदु्हकनारा

र्ोडकयात उ्ततरषे दा.
 (अ) तुम्ही केलषेल्या क्षेत्रभषेटहीचा अ्वाल तयार करा.
 (आ) कारखानयास भषेट दषेणयासािही प्र्नावलही तयार करा.
 (इ) क्षेत्रभषेटहीदरमयान कचऱयाचषे वयवसर्ापन कसषे कराल?
 (ई) क्षेत्रभषेटहीसािही तुम्ही कोणतषे साश््तय घयाल?
 (उ) क्षेत्रभषेटहीचही आव्यकता सपष् करा.

***

l  अशही एखादही क्षेत्रभषेट तुम्हीसदु्धा आपल्या पररसरात करा.

वरील पाठ िा क्षेत्रभषेटीचा नमुना आिषे. ्याच क्षेत्रभषेटीवर आधाररत प्रशन दषेऊ न्यषेत; परंतु सवाध्या्यात 
हदल्याप्रमाणषे क्षेत्रभषेटीसंदभा्गत प्रशन हवचारावषेत.

  शकनाऱयावर असषे अनषेक शकल्षे आ्षेत.
नषे्ा : ्ो, मही यापूवथी जंशजरा, शसंधुदुग्ग ्ही नावं ऐषेकलही आ्षेत.
शशशक्का : तुम्ही घषेतलषेल्या माश्तहीचया आधारषे सांगा बरं, या शिकाणही 

असणारषे वयवसाय कोणतषे?
राहुल : मॅडम, इर्षे मासषेमारही आशण शषेतही ्षे दोन्ही वयवसाय आढळतात.
शशशक्का : बरोबर राहुल. ्षे वयवसाय कोण्तया प्रकारात यषेतात?
महीना : मॅडम, ्षे प्रार्शमक वयवसाय आ्षेत.
शशशक्का : खरं आ ष्े, सुरुवातहीला इर्षे मासषेमारही ् ा वयवसाय ् ोता. नंतरचया काळात 

या प्रदषेशात शषेतहीसुद्धा केलही जाऊ लागलही; पण शकनाऱयापासून दूर. 
शकनाऱयालगत वाड्ांमधयषे नारळही-पोरळही (सुपारही), रणस-केळही 
आशण का्ही मसाल्याचया पदार्ाांचही लागवड ्ोतषे. ्ही बागायतही शषेतही 
आ्षे. आता यषेर्षे पय्गटन ्ा एक म्त्वाचा वयवसाय झाला आ्षे.

  (्तयानंतर सवाांनही शकनाऱयावरहील वाळूत मौजमसतही केलही आशण 
सूया्गसताचषे शव्ंगम दृ्य कॅमषेऱयात शटपलषे. सूया्गसतानंतर सव्गजण 
मुक्ामाचया शिकाणही आलषे. क्षेत्रभषेटहीचया अ्वाल लषेखनासािही 
उपयुति मुद् दांवर चचा्ग करून, टाचणषे तयार केलही. रात्रहीचषे जषेवण 
घषेऊन ्तयांनही शवश्रांतही घषेतलही. दुसऱया शदवशही सकाळही सव्गजण 
परतहीचया प्रवासास शनघालषे.)
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शशकलषेल्या भौगोशलक संकल्पना व प्रशरियांचा उपयोग 
प्रदषेशांचया अभयासात करून अपषेशक्त अधययन क्मतांपयांत 
पो्ोचणषे आव्यक आ्षे. यातून आपल्याला भूगोलाचया 
ज्ानाचषे उपयोजन करता यषेऊ शकतषे. या इय्ततषेत आपण 
असा अभयास दोन दषेशांचया संदभा्गत करणार आ्ोत.

या वषथी, आतापयांत शशकलषेल्या शवशवध संकल्पनांचही 
उजळणही करणार आ्ोत. ्ा अभयास तुम्ांला भूगोलाचषे 
सखोल ज्ान प्राप्त करणयास व ्तयाचया उपयोजनासािही 
मदत करषेल. ्तयाचबरोबर शवशवध नैसशग्गक व मानवही घटना 
समजणयासािही उपयुति िरषेल.

भौगोशलक संकल्पनांचषे उपयोजन करून प्रदषेशाचा 
अभयास केल्यानषे प्रदषेशातहील प्राकृशतक पररक्सर्तींचही चांगलही 
जाण ्ोतषे. प्रदषेशातहील लोकांनही पररसराशही कसषे जुळवून 
घषेतलषे आ्षे तषे समजतषे. संसाधनांचया अशतवापरातून शनमा्गण 
्ोणाऱया समसया कळतात. पया्गवरण ऱ्ासाचा व ्तयावंरहील 
उपायांचा शवचार करता यषेतो. घटनांचा कल लक्ात घषेऊन 
तुम्ांला ्तयातहील बदलांचही प्रशरिया समजावून घषेता यषेईल. 
भशवषयात काय ्ोईल याचा अंदाज करता यषेईल. नैसशग्गक 
दुघ्गटना व आप्ततही यांना अशधक सक्मपणषे तोंड दषेता यषेईल; 
शशवाय प्रादषेशशक असमतोल व ्तयाचही कारणषे लक्ात घषेऊन 
्तयांवर उपाययोजना करणषे शकय ्ोईल.

प्रासताहवक 
शमत्रानंो, इय्तता स्ावहीपासूनच सामाशजक शासत्राचया 

अभयासरिमात आपण ‘भूगोल’ शवषयाचा सवतंत्रपणषे 
अभयास करत आ्ोत. परृवहीचया चार आवरणांसंबंधही 
शवशवध संकल्पना, प्रशरिया व घटक यांचही आपल्याला 
तोंडओळख झालही आ्षे. मानवही वस्तयांचा शवकास 
कसा ्ोतो, मानव ्तयाचया उपजहीशवकेसािही नैसशग्गक 
साधनसंप्ततहीचा वापर कशाप्रकारषे करतो, कचचया मालाचषे 
रूपांतर अशधक उपयतुि पककया मालात कशाप्रकारषे केलषे 
जातषे, ्ही उ्तपादनषे सर्ाशनक तसषेच जागशतक बाजारपषेिषेत 
कशाप्रकारषे शवरिीसािही पािवलही जातात, इ्तयादींचा्ही 
अभयास आपण केला आ्षे.

पया्गवरणातहील साधनसंप्ततहीचा अमया्गद वापर 
करणयाचषे दुषपररणाम्ही आपण शवचारात घषेतलषे आ्षेत.

 भूगोल शवषय अशधक चांगल्याप्रकारषे समजणयासािही 
आपल्याला पुढहील क्मता आ्तमसात करावया लागतात.
l शनरहीक्ण l वगथीकरण l ररक l तुलना 
l आलषेख, आकृ्तया आशण नकाशा यांचषे वाचन 
l मूल्यमापन l शव्लषेषण l शनषकष्ग l सादरहीकरण 
l शचशक्तसक शवचार

या क्मता आ्तमसात करणयासािही आपण आतापयांत 

पुढषे दोन दषेशांचषे धवज व का्ही सूचक शवधानषे शदलही आ्षेत. ्तयांचा वापर करा. ्तया आधारषे ्षे दषेश कोणतषे तषे ओळखा. 
्तयांपैकी एक दषेश तर तुम्ही स्ज ओळखू शकाल आशण दुसरा दषेश्ही तुम्ांला ओळखता यषेईल. 

सूचक हवधानषे
l जागशतक लोकसंखयषेत दुसऱया रिमांकावरहील दषेश-
l मसाल्याचया पदार्ाांसािही ्ा दषेश जगप्रशसद्ध आ्षे-
l शरिकेट ्ा खषेळ या दषेशात लोकशप्रय आ्षे-

l सांबा नृ्तयप्रकारासािही ्ा दषेश प्रशसद्ध आ्षे-
l ‘जगाचा कॉरी पॉट’ असषे या दषेशाला संबोधलषे जातषे-
l रुटबॉल ्ा खषेळ या दषेशात लोकशप्रय आ्षे-

२. सथान-हवसतार
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देशाचे नाव - भारतीय प्रजासतताक 
राजधानीचे नाव - नवी ददल्ी 
स्ान, दवसतार व सीमा -

भारताचे स्ान पृथ्वी्र उततर ् पू््व गोलारा्वत आहे. 
आशिया खंडाचया दशषिण भागात हा देि आहे.

आकृती २.१ : भारत

नकाशाशी मैत्ी

आकृतवी २.१ चया साहाययाने भारताचया मुखय भूमवीचा 
श्सतार िोरा. अंिाचे मूलय गाळलेलया जागांमधये शलहा.  
......° ४' उ. ते ....° ६' उ. अषि्ृतत ् ......° ७' पू. ते 
......° २५' पू. रेखा्ृतत.

भारताचे स्ाांत दशषिणेकडवील टोक इंशदरा पॉइंट हे 
आहे. ते ६°४५' उततर अषि्ृतता्र आहे.

आकृतवी २.१ चे शनरवीषिण करा ् भारताचया िेजारचे 
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नकाशाशी मैत्री

आकृती २.२ : ब्ाझील

आकृतही २.२ चया सा्ाययानषे या दषेशाचया मुखय 
भूमहीचया शवसताराचषे अंशमूल्य शोधा व गाळलषेल्या जागषेत 
भरा.  ......° १५' उ. तषे ......° ४५' द. अक्वृ्तत व 
......°  ४७' प. तषे ......° ४८' प. रषेखावृ्तत.

आकृतही २.२ चषे शनरहीक्ण करा. ब्ाझहीलचया 
शषेजारहील दषेश व म्ासागर शोधा. ब्ाझहीलचया संदभा्गत 
या दषेशांचही व म्ासागरांचही नावषे योगय सर्ानही तक्तयाचया 
आधारषे व्हीत शल्ा.

हदशा शषेजारचषे दषेश/मिासागर
उ्ततर

पक््चम
दशक्ण
पूव्ग

दषेश व सहीमषेवरहील जलाशयांचही नावषे तक्तयाचया आधारषे 
व्हीत शल्ा.

हदशा शषेजारचषे दषेश/सागर/मिासागर
पूव्ग

उ्ततर
पक््चम
दशक्ण

दषेशाचषे नाव - ब्ाझील प्रजासतताक संघराज्य
राजधानीचषे नाव - ब्ाझीहल्या
सथान, हवसतार व सीमा -

पृरवहीवर ब्ाझहील दषेशाचा का्ही भाग उ्ततर गोलाधा्गत 
व बहुतांश भाग दशक्ण गोलाधा्गत आ्षे. तसषेच या दषेशाचषे 
सर्ान पक््चम गोलाधा्गत दशक्ण अमषेररका खंडाचया उ्ततर 
भागात आ्षे.
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भारताची ऐहतिाहसक पाशव्गभूमी :
सुमारषे दहीड शतक भारत दषेश शब्शटशांचया 

अशधप्तयाखालही ्ोता. १९४७ सालही भारताला सवातंत्य 
शमळालषे. सवातंत्यो्ततर काळात पश्ल्या वहीस वषाांत 
तहीन युद्धांना सामोरषे जाणषे, अनषेक भागांतहील दुषकाळही 
पररक्सर्तहीला तोंड दषेणषे अशा अनषेक समसया असून्ही भारत 
्ा जगातहील प्रमुख शवकसनशहील दषेश आ्षे. भारत्ही आज 
एक प्रमुख जागशतक बाजारपषेि म्णून ओळखला जातो. 
शवशवध टपपयांवर झालषेल्या आशर््गक सुधारणांमुळषे भारताचया 
आशर््गक शवकासाला वषेग आला आ्षे.

भारतातहील लोकसंखयषेत तरुणाईचषे प्रमाण जासत आ्षे. 
्ा काय्गशहील वयोगट असल्यानषे भारताकडषे एक तरुण दषेश 
म्णून पाश्लषे जातषे.
ब्ाझीलची ऐहतिाहसक पाशव्गभूमी :

ब्ाझहील ्ा दषेश तहीन शतकांपषेक्ा अशधक काळ 
पोतु्गगहीजांचया अशधप्तयाखालही ्ोता. ब्ाझहीलला १८२२ 
सालही सवातंत्य शमळालषे. १९३० पासून १९८५ पयांत 
अधया्ग शतकापषेक्ा जासत काळ ्ा दषेश लोकशप्रय लषकरही 
राजवटहीखालही ्ोता. 

शवसावया शतकाचया शषेवटचया कालखंडात जागशतक 
शव्ततहीय समसयांमधून ्ा दषेश सावरला आ्षे. जगाचया 
आशर््गक शवकासाला ्ातभार लावणारा दषेश व भशवषयातहील 

नकाशाशी मैत्री

आकृती २.३ : जग आराखडा

एक प्रमुख बाजारपषेि या दृष्हीनषे ब्ाझहीलकडषे पाश्लषे जातषे.
आकृतही २.३ मधयषे पुढहील घटक दाखवा.

l सव्ग खंड व म्ासागरांना नावषे दा.
l ब्ाझहील व भारत ्षे दषेश वषेगवषेगळ्ा रंगानषे रंगवा व नावषे 

दा.
l नकाशावर शवषुववृ्तत दाखवा व ्तयाचषे अंशा्तमक मूल्य 

शल्ा.
l शदशादश्गक दाखवा.

द् वैतांचषे रंग

तुम्ही अभयासलषेल्या दषेशांचया संदभा्गत खालहील 
प्र्नांचही उ्ततरषे शोधा आशण शल्ा.

Ø जगाचया नकाशात तुम्ही रंगवलषेल्या दषेशांपैकी 
कोणता दषेश आकारमानानषे मोिा आ्षे?

Ø कोण्तया दषेशाचा अक्वृ्ततहीय शवसतार जासत 
आ्षे?

Ø ब्ाझहील व भारत या दषेशांचषे सर्ान खंडाचया 
संदभा्गत कसषे वषेगळषे आ्षे तषे सांगा.

Ø या दोन्ही दषेशांमधयषे प्र्तयषेकी शकतही राजयषे आ्षेत?
Ø तुमचया व्हीत या दषेशांचषे धवज काढा.
Ø दोन्ही दषेशांचया बोधशचन्ांशवषयही माश्तही घया.



13

प्र्न १. खालहील शवधानषे योगय की अयोगय तषे शल्ा. अयोगय शवधानषे 
दुरुसत करून शल्ा.

  (अ) ब्ाझहील ्ा दषेश प्रामुखयानषे दशक्ण गोलाधा्गत आ्षे.
  (आ) भारताचया मधयातून मकरवृ्तत गषेलषे आ्षे.
  (इ) ब्ाझहीलचा रषेखावृ्ततहीय शवसतार भारतापषेक्ा कमही  

 आ्षे.
  (ई) ब्ाझहील दषेशाचया उ्ततर भागातून शवषुववृ्तत जातषे.
  (उ) ब्ाझहील दषेशाला पॅशसशरक म्ासागराचा शकनारा  

 लाभला आ्षे.
  (ऊ) भारताचया अानिषेयषेस पाशकसतान ्षे राष्् आ्षे.
  (ए) भारताचया दशक्ण भूभागास द् शवपकल्प म्णतात.
प्र्न २. र्ोडकयात उ्ततरषे शल्ा.
  (अ) सवातंत्यो्ततर काळात भारत आशण ब्ाझहील या दषेशांना  

 कोण्तया समसयांना तोंड दावषे लागलषे?
  (आ) भारत आशण ब्ाझहील या दोन्ही दषेशांत सर्ानासंदभा्गतहील  

 कोण्तया बाबही वषेगळ्ा आ्षेत?
  (इ) भारत व ब्ाझहील यांचा अक्वृ्ततहीय व रषेखाव्ृततहीय  

 शवसतार सांगा.
प्र्न ३. अचूक पया्गय शनवडून वाकयषे शल्ा.
  (अ) भारताचषे सवाांत दशक्णषेकडहील टोक ........ नावानषे  

 ओळखलषे जातषे.
   (i) लक्द्हीप (ii) कनयाकुमारही
   (iii) इंशदरा पॉईंट (iv) पोट्ग बलषेअर 
  (आ) दशक्ण अमषेररका खंडातहील ्षे दोन दषेश ब्ाझहीलचया  

 सहीमषेलगत ना्हीत.
   (i) शचलही-इक्षेडोर  
   (ii) अजजेंशटना-बोशलक्व्या
   (iii) कोलंशबया-फ्रेंच शगयाना
   (iv) सुरहीनाम-उरुगवषे   
  (इ) दोन्ही दषेशांतहील राजवट ............ प्रकारचही आ्षे.
   (i) लषकरही     (ii) सामयवादही
   (iii) प्रजास्तताक (iv) अधयक्हीय

  (ई) खालहीलपैकी कोणता आकार ब्ाझहीलचा शकनारही  
 भाग योगय प्रकारषे दश्गवतो? 

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

  (उ) खालहीलपैकी कोणता आकार भारताचा शकनारही भाग  
 योगय प्रकारषे दश्गवतो?

(ii)

(iii) (iv)
(i)

 
  (ऊ) गोलाधाांचा शवचार करता खालहील पया्गयांपैकी भारत  

 कोण्तया गोलाधा्गत आ्षे?

  (ए) गोलाधाांचा शवचार करता ब्ाझहील प्रामुखयानषे   
 खालहीलपैकी कोण्तया गोलाधा्गत आ्षे?

द.

द.

उ.

उ.
(ii) (iii)

(iv)

उ.

द.

(i)

द.

द.

उ.

उ.
(ii) (iii)

(iv)(i)

द.

उ.
***

पिा बरषे जमतषे का ?
मािीत आिषे का तुमिांला ?

l आपला सवातंत्य शदन १५ ऑगसट रोजही असतो, तर 
ब्ाझहीलचा सवातंत्य शदन ७ सपटेंबरला असतो.

l भारतात संसदहीय प्रजास्तताक शासनप्रणालही आ्षे, 
तर ब्ाझहीलमधयषे राष््पतही शनयंशत्रत प्रजास्तताक 
शासनप्रणालही आ्षे.

l ब्ाझहील दषेशाचषे नाव ‘पाऊ ब्ासहील’ या सर्ाशनक 
वृक्ाचया नावावरून पडलषे आ्षे.

F भारत आशण ब्ाझहील या दोन्ही दषेशांतहील 
सवातंत्यो्ततर काळातहील ररक शोधा.

F जया परकीय स्ततषेनषे ब्ाझहीलवर राजय केलषे ्ोतषे 
्तया स्ततषेचषे राजय भारतात कोिषे ्ोतषे? तो प्रदषेश 
या स्ततषेपासून कधही मतुि झाला तषे शोधा.
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िोणतल्य नदीचल्य खोऱल्यत ल्ेते?

Ø	गडद विरवल्य रांगयने दयखिलेलय उततरेिडील भूमीचय 
उतयर िोणतल्य वदशेस आिे?

Ø अरिली पि्गत ते छोटय नयगपूर पठयरयांदरमल्यन 

आिृती ३.१ चल्य आधयरे खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
Ø भयरतयतील ६००० मीटरपेक्य जयसत उांची असलेलय 

भयग िोणतल्य वदशेस आिे?

Ø द्ीपिलपयिरील दवक्णियविनी नदी शोधय. ती 

आकृती ३.१

३. प्राकृसतक रचना व जलप्रणाली
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आकृती ३.२

नकाशाशी मैत्ी

असलेल्या पठयारयंाची ्यादी करया.

Ø पूिभा घयाटयातील वशखरयाचे नयाि सयांगया.

Ø ब्महपुत्ेच्या सखल मैदयानी प्रदेशयाची सीमया कोणत्या 
पिभाती् भयागयांनी अंवकत आहे?

Ø	वनलवगरी पिभातयाचे सयापेक्ष स्यान सयांगया.

Ø	सह्याद्ी पिभातयाची उंची कोणत्या वदशेने ियाढत जयाते?

Ø	विंध् पिभात कोणत्या नदीखोऱ्यांचया जलविभयाजक 
आहे?

आकृती ३.२ पयाहून खयालील प्र्नयांची उततरे वलहया.
Ø ॲमेझॉन नदीखोऱ्याच्या उंचीची कक्षया सयांगया.

Ø अॅमेझॉनचे खोरे कोणत्या दोन उच्चभूमींच्या दरम्यान 
आहे? 

Ø ५०० ते १००० मीटर उंची असलेल्या प्रदेशयाचे 
वनरीक्षण करया. वपिळ्या रंगयाने दयाखिलेल्या ्या 
भूमीच्या विसतयारयाचे वदशयांच्या संदभयाभात िणभान करया. 

Ø वपिळ्या रंगयाचे विखुरलेले भयाग कया् दशभाितयात?
Ø ॲमेझॉनच्या खोऱ्यावशिया् इतरत् २०० मीटरपेक्षया 

कमी उंची असलेले भूप्रदेश कोठे आहेत?
Ø २०० ते ५०० मीटर उंची असलेल्या ि ज्यातून 

अॅमेझॉनच्या अनेक उपनद्या ियाहत आहेत अशया 
पठयारी भयागयाचे िणभान तुमच्या शबदयांत करया.
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भौगोहलक सपष्ीकरण

भारत :
आकृतही ३.१ मधयषे भारताचही प्राकशृतक रचना शदलही 

आ्षे. भारताचषे खालहील पाच प्रमुख प्राकशृतक शवभाग केलषे 
जातात.

l श्मालय l उ्ततर भारतहीय मैदान l द् वहीपकल्प 
l शकनारपट् टहीचा प्रदषेश l द्हीपसमू्

हिमाल्य : श्मालय ्ा अवा्गचहीन वलही पव्गत आ्षे. 
Vm{ज{H$ñVmZ_Yrb पामहीरचया पिारापासून श्मालय पूववेकडषे 
पसरला आ्षे. आशशया खंडातहील ्ही प्रमुख पव्गतप्रणालही 
आ्षे. भारतात जममू-का्महीरपासून अरुणाचल प्रदषेशापयांत 
श्मालय पसरला आ्षे.

श्मालय ्ही एकच पव्गतरांग नसून श्मालयात अनषेक 
समांतर पव्गतरांगांचा समावषेश ्ोतो. शशवाशलक ्ही सवाांत 
दशक्णषेकडहील पव्गतरांग आ्षे. ्ही सवाांत नवहीन (अवा्गचहीन) 
पव्गतरांग आ्षे. शशवाशलक पव्गतरांगषेकडून उ्ततरषेकडषे जाताना 
आपल्याला लघु श्मालय, बृ्द् श्मालय (श्माद्ही) व 
श्मालयापलहीकडहील रांगा आढळतात. या रांगा अनुरिमषे 
अवा्गचहीन तषे प्राचहीन अशा आ्षेत.

याच पव्गतरांगांचषे पक््चम श्मालय (का्महीर 
श्मालय), मधय श्मालय (कुमाऊ श्मालय) व पूव्ग 
श्मालय (आसाम श्मालय) असषे्ही भाग केलषे जातात.

उततर भारती्य मैदान : ्ा प्राकृशतक शवभाग 
श्मालयाचया दशक्ण पायरयापासून भारतहीय द्हीपकल्पाचया 
उ्ततर सहीमषेपयांत पसरलषेला आ्षे. तसषेच तो पक््चमषेकडषे 
राजसर्ान-पंजाबपासून पूववेकडषे आसामपयांत पसरला 
आ्षे. ्ा भाग बहुतांशही सखल व सपाट आ्षे. उ्ततर 
भारतहीय मैदानही प्रदषेशाचषे दोन शवभाग केलषे जातात. अरवलही 
पव्गताचया पूववेकडहील भाग गंगा नदहीचया खोऱयाचा प्रदषेश 
असून ्तयातहील मैदानही भाग गंगषेचषे मैदान म्णून ओळखला 
जातो. या मैदानही प्रदषेशाचा उतार पूववेकडषे आ्षे.

भारताचया पक््चम बंगाल राजयाचा बहुतांश भाग व 
बांगलादषेश शमळून गंगा-ब्म्पुत्रा प्रणालहीचा शत्रभुज प्रदषेश 
बनतो. या प्रदषेशाचषे नाव सुंदरबन आ्षे. आकृतही ३.३ प्ा. 
्ा जगातहील सवाांत मोिा शत्रभुज प्रदषेश आ्षे. 

उ्ततर भारतहीय मैदानाचया पक््चम भागात वाळवंट 
आ्षे. ्षे र्रचषे वाळवंट शकंवा मरुसर्लही या नावानषे प्रशसद्ध 
आ्षे. राजसर्ानचा बहुतांश भाग या वाळवंटानषे वयापला 
आ्षे. याचया उ्ततरषेकडहील भागास पंजाबचा मैदानही प्रदषेश 
म्णून ओळखतात. ् ा प्रदषेश अरवलही पव्गत व शदल्ही डोंगर 
रांगा यांचया पक््चमषेकडषे पसरलषेला आ्षे. या मैदानाचही 
शनशम्गतही सतलज व शतचया उपनदांचया संचयनकाया्गतून 
झालषेलही आ्षे. पंजाब मैदानाचा सव्गसाधारण उतार 
पक््चमषेकडषे आ्षे. या मैदानही प्रदषेशातहील मृदा सुपहीक 
असल्यानषे यषेर्षे शषेतही वयवसाय मोठ्ा प्रमाणात चालतो.

द्ीपकलप : उ्ततर भारतहीय मैदानही प्रदषेशाचया 
दशक्णषेकडषे पसरलषेला व श्ंदही म्ासागराकडषे शनमुळता 
्ोत जाणारा प्रदषेश भारतहीय द्हीपकल्प म्णून ओळखला 
जातो. यात अनषेक ल्ान-मोिषे पव्गत व पिारषे आ्षेत. यांत 
उ्ततरषेकडहील अरवलही ् ा सवाांत प्राचहीन वलही पव्गत आ ष्े. या 
भागात सपाट मैदानषे सहीमांशकत करणारही पिारांचही शंृखला, 
मधयभागातहील शवंधय-सातपुडा पव्गत, तर पक््चम घाट व 
पूव्ग घाट असषे पव्गतहीय प्रदषेश आ्षेत.

सांगा पािू !

आकृतही ३.१ चया आधारषे खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.
Ø अरवलही पव्गत कोण्तया शदशषेला पसरला आ्षे?

Ø अरवलही पव्गत कोण्तया नदांचा जलशवभाजक आ्षे?

Ø अरवलही पव्गताचया पूववेकडहील पिारांवरहील पव्गतरांगांचही 
नावषे सांगा.

Ø दखखनचया पिाराचा शवसतार कोणकोण्तया राजयांत 
शदसतो?

आकृती ३.३ : सुंदरबन हत्रभुज प्रदषेशाची प्रहतमा
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Ø दखखन पिाराचया पक््चमषेस कोणतही पव्गतरांग आ्षे?
Ø पक््चम घाटाचही वैशशषट्षे सांगा.
Ø पक््चम व पूव्ग घाट यांचही तुलना करा.
Ø पक््चम घाटाला जलशवभाजक का म्णतात?

हकनारपट्ीचा प्रदषेश : भारताला सुमारषे ७५०० 
शकमही लांबहीचही शकनारपट्ही लाभलही आ्षे. द्हीपकल्पाचया 
पूववेकडषे व पक््चमषेकडषे ्ही शकनारपट्ही आ्षे. या दोन्ही 
शकनारपट्ींमधयषे बराच ररक आ्षे.

पक््चम शकनारा अरबही समुद्ाला लागून आ्षे. ्ा 
शकनारा खडकाळ आ्षे. पक््चम घाटातून अनषेक डोंगरांचया 
शाखा या शकनाऱयापयांत आल्या आ्षेत. या शकनारपट्हीचही 
रुंदही्ही कमही आ्षे. पक््चम घाटातून वषेगानषे वा्णाऱया 
अनषेक ल्ान नदा या शकनाऱयावर उतरतात, ्तयामुळषे या 
नदांचया मुखाशही खाड्ा तयार झाल्या असून शत्रभुज प्रदषेश 
आढळत ना्हीत.

पूव्ग शकनारा बंगालचया उपसागराला लागून आ्षे. ्ा 
शकनारा नदांचया संचयनानषे बनला आ्षे. या शकनाऱयाला 
अनषेक पूव्ग वाश्नही नदा पक््चम घाटातून व पूव्ग घाटातून 
यषेऊन शमळतात. दूरवरून यषेणाऱया अनषेक नदा पूव्ग 
शकनाऱयावर आल्यावर जशमनहीचया मंद उतारामुळषे कमही 
वषेगानषे वा्तात, ्तयामुळषे ्तयांनही वाहून आणलषेल्या गाळाचषे 
संचयन या शकनारपट्हीचया प्रदषेशात ्ोतषे. या नदांचया 
मुखाशही शत्रभुज प्रदषेश आढळतात. 

द्ीपसमूि : भारताचया मुखय भूमहीचया शकनाऱयाजवळ 
अनषेक ल्ान-मोिही बषेटषे आ्षेत. ्तयांचा समावषेश शकनारही 
बषेटषे या गटात केला जातो. ्तयाशशवाय अरबही समुद् व 
बंगालचा उपसागर यांत प्र्तयषेकी एक मोिा द्हीपसमू् आ्षे. 
अरबही समुद्ातहील समू्ास लक्द्हीप बषेटषे असषे संबोधतात, 
तर बंगालचया उपसागरातहील बषेटषे अंदमान-शनकोबार 
द् वहीपसमू् या नावानषे ओळखलही जातात.

बहुतांशही लक्द्हीप बषेटषे प्रवाळाचही कंकणद्हीपषे आ्षेत. 
्ही शवसतारानषे ल्ान असून ्तयांचही उंचही कमही आ्षे. 

अंदमान समू्ातहील बषेटषे ्ही प्रामुखयानषे जवालामुखहीय 
बषेटषे आ्षेत. तही शवसतारानषे मोिही असून ्तयांचया अंतग्गत 
भागात उंच डोंगर आ्षे. या समू्ातहील बॅरन बषेटावर 
भारतातहील एकमषेव जागृत जवालामुखही आ्षे. शनकोबार 

समू्ात्ही का्ही बषेटषे कंकणद्हीपाचया सवरूपात आ्षेत.
ब्ाझील :

ब्ाझहीलचया नकाशाकडषे स्ज दृक्ष्क्षेप टाकला तरही 
तुमचया लक्ात यषेईल, की ब्ाझहीलचा बराचसा भाग ्ा 
उच्चभूमही, पिारषे आशण ल्ान ल्ान पव्गतांनही वयापलषेला 
आ्षे. ब्ाझहीलमधयषे लांबवर पसरलषेलषे व अशतउंच पव्गत 
ना्हीत. उ्ततरषेकडहील अॅमषेझॉनचषे खोरषे व नैऋ्तयषेकडहील 
पॅरागवषे नदहीचया उगमाकडहील प्रदषेश सोडल्यास ब्ाझहीलमधयषे 
शवसतहीण्ग मैदानषे अभावानषेच आढळतात. शकनारही भागात्ही 
मैदानषे शवसतहीण्ग ना्हीत. ब्ाझहीलचषे प्राकृशतक भाग 
पुढहीलप्रमाणषे आ्षेत.
l उच्चभूमही   l अजस्र कडा   l शकनारही प्रदषेश
l मैदानही प्रदषेश  l द्हीपसमू्

उच्चभूमी : दशक्ण ब्ाझहील शवसतहीण्ग अशा पिारानषे 
वयापलषेला आ्षे. याचषे वण्गन ब्ाझहीलचषे पिार, ब्ाझहीलचही 
उच्चभूमही शकंवा ब्ाझहीलचषे ढालक्षेत्र अशा वषेगवषेगळ्ा 
नावांनही केलषे जातषे. ब्ाझहील व शगयाना  ढालक्षेत्रषे एकशत्रतरही्तया 
दशक्ण अमषेररका खंडातहील गाभाक्षेत्रषे मानलही जातात. 

शगयाना उच्चभूमहीचा मुखय भाग व्षेनषेझुएला दषेशात 
असून ्ही उच्चभूमही पूववेकडषे फ्रेंच शगयानापयांत शवसतारलषेलही 
आ्षे. शगयाना उच्चभूमही ्ही ब्ाझहीलचया उ्ततरषेकडहील 
रोराईमा, पारा आशण आमापा या राजयांत शवसतारलषेलही 
आ्षे. ब्ाझहीलमधयषे या उच्चभूमहीचा कमही उंचहीचाच भाग 
यषेतो, मात्र ब्ाझहीलमधहील सववोच्च शशखर शपको दही नषेबलहीना 
्षे ब्ाझहील व व ष्ेनषेझुएला यांचया सहीमषेवर असून ्तयाचही उंचही 
३०१४ मही. आ्षे.  

ब्ाझहील उच्चभूमहीचया  दशक्ण व पूववेकडहील भागांत 
उंचही १००० मही. पषेक्ा जासत आ्षे. परंतु इतर भागात उंचही 
५०० तषे १००० मही. दरमयान आ्षे. उच्चभूमहीचही उंचही 
उ्ततरषेकडषे टपपयाटपपयानषे कमही ्ोत जातषे व या शदशषेकडहील 
उतार रारसषे तहीव्र ना्हीत. या उतारावरून वा्णाऱया 
अॅमषेझॉनचया उपनदांमधयषे धाव्तया व धबधबषे शदसून यषेतात. 
उ्ततरषेकडषे उतार का्हीसषे तहीव्र असलषे तरही तषे अकसमात 
ना्हीत. अनषेक नदा उच्चभूमहीचया उ्ततर भागात उगम 
पावतात व अटलांशटक म्ासागरास शमळतात.

उच्चभूमहीचया दशक्ण उतारावरून पॅरागवषे, पॅराना, 



18

उरुगवषे इ्तयादही नदा उगम पावतात व पुढषे ्तया अजजेंशटना 
दषेशाकडषे वा्त जातात. उच्चभूमहीचा पूववेकडहील उतार 
अशतशय तहीव्र असून तो कड्ाचया सवरूपात शदसून यषेतो.

अजस्र कडा : ्ा प्राकशृतक भाग क्षेत्रशवसताराचया 
दृष्हीनषे सवाांत ल्ान असला, तरही तषेर्हील उताराचषे सवरूप 
व ्तयाचा ्वामानावर ्ोणारा पररणाम यांमुळषे तो सवतंत्र 
शवभाग मानला जातो. उच्चभूमहीचही पूववेकडहील बाजू या 
कड्ामुळषे अंशकत ्ोतषे. या भागात उच्चभूमहीचही उंचही 
७९० मही इतकी आ्षे. का्ही भागांत ्ही उंचही टपपयाटपपयानषे 
कमही ्ोतषे. सावो पावलो तषे पोतवो ॲलषेग्षेचया भागात ्ही 
उंचही सरळ एकाच उतारात संपतषे. अजस्र कड्ामुळषे आनिषेय 
वयापारही वारषे अडवलषे जातात, ्तयामुळषे अजस्र कड्ाचया 
पलहीकडषे (वातशवनमुख प्रदषेश) पज्गनयछायषेचा प्रदषेश तयार 
्ोतो. या प्रदषेशाचया उ्ततरषेकडहील भागाचषे वण्गन अवष्गणाचा 
चतुषकोन असषे केलषे जातषे. 

हकनारी प्रदषेश : ब्ाझहीलला सुमारषे ७४०० शकमही लांबहीचही 
शकनारपट्ही लाभलषेलही आ्षे. या शकनाऱयाचषे उ्ततर व पवू्ग 
असषे दोन शवभाग केलषे जातात. उ्ततरषेकडहील आमापापासून 
पूववेकडहील ररओ ग्ांडषे दो नॉतवेपयांतचया शकनाऱयास उ्ततर 
अटलाशंटकचा शकनारा असषे म्णता यषेईल, तषेर्ून पुढषे दशक्ण 
शदशषेनषे पसरलषेल्या शकनाऱयास पूव्ग शकनारा म्णता यषेईल. 

उ्ततर शकनाऱयावर अॅमषेझॉनस् अनषेक नदा यषेऊन 
शमळतात, ्तयामुळषे ्ा शकनारा सखल बनला आ्षे. या 
शकनाऱयावर माराजाॅ बषेट, माराजाॅॅ उपसागर व सावो मारकोस 
उपसागर आ्षेत. माराजाॅॅ ् षे मोिषे शकनारही बषेट आ्षे. तषे अॅमषेझॉन 
व टोकशँटनस नदांचया मुखांदरमयान तयार झालषे आ्षे. 

पूववेकडहील शकनाऱयावर अनषेक ल्ान नदा यषेऊन 
शमळतात. या भागात सावो फ्ाक्नससको ्ही एक मोिही नदही 
अटलांशटक म्ासागरास शमळतषे. या शकनाऱयावर लांबवर 

पसरलषेल्या पुळणही व तटहीय वालुकाशगरही शिकशिकाणही 
शदसतात. का्ही भागांत या शकनाऱयाचषे रक्ण प्रवाळकट्षे 
आशण प्रवाळबषेटषे यांमुळषे ्ोतषे. 

मैदानी प्रदषेश :  ब्ाझहीलमधहील मैदानही प्रदषेश दोन 
शवभागात शदसून यषेतो. उ्ततरषेकडहील अॅमषेझॉन खोऱयाचा भाग 
आशण नैऋ्तयषेकडहील पॅरागवषे-पॅराना नदांचा भाग. अॅमषेझॉन 
्ा ब्ाझहीलमधहील सवाांत शवसतहीण्ग मैदानही प्रदषेश आ्षे. 
अॅमषेझॉनचया मैदानाचा सव्गसाधारण उतार पूववेकडषे आ्षे. 
अॅमषेझॉन खोरषे ब्ाझहीलचया पक््चम भागात खूप रुंद (१३०० 
शकमही) असून, दोन उच्चभूमही जषेर्षे खूप जवळ यषेतात तषेर्षे 
्ही रुंदही २४० शकमही इतकी कमही ्ोतषे. जसजशही अॅमषेझॉन 
नदही अटलांशटक म्ासागराकडषे जातषे तसतशही मैदानाचही 
रुंदही वाढत जातषे. ्ा मैदानही भाग पूण्गपणषे वनांनही वयापलषेला 
आ्षे. वारंवार यषेणारषे पूर आशण वनांचया तळाकडहील भागात 
जशमनहीवर वाढणाऱया वनसपतही यांमुळषे ्ा मैदानही प्रदषेश 
खूपच दुग्गम बनला आ्षे. अॅमषेझॉनचया खोऱयातहील वनषे 
उषणकशटबंधहीय वषा्गवनषे आ्षेत. 

ब्ाझहीलमधहील दुसरा मैदानही भाग म्णजषे ब्ाझहील 
उच्चभूमहीचया नैऋ्तयषेकडहील पॅरागवषे-पॅराना या नदांचया 
उगमाकडहील भाग. पॅरागवषेचया उगमक्षेत्राचा उतार दशक्णषेकडषे 
आ्षे, तर पॅराना नदहीचा उतार नैऋ्तयषेकडषे आ्षे.

पॅँटानल ्ा जगातहील उषणकशटबंधहीय पाणर्ळ 
भूमींपैकी एक प्रदषेश आ्षे. ्ा प्रदषेश ब्ाझहील उच्चभूमहीचया 
नैऋ्तय भागात पसरला आ्षे. पॅँटानल ्ा एक दलदलहीचा 
प्रदषेश असून तो ब्ाझहीलमधहील माटो ग्ासो दो सुल राजयात 
आ्षे. पॅँटानलचा शवसतार ब्ाझहीलप्रमाणषे अजजेंशटना दषेशात्ही 
शदसून यषेतो.

द् वीपसमूि : मुखय भूमहीशशवाय ब्ाझहील दषेशात का्ही 
बषेटांचा समावषेश ्ोतो. ्तयांचषे वगथीकरण शकनारही बषेट व सागरही 
बषेट असषे केलषे जातषे. बहुतषेक शकनारही बषेटषे ् ही संचयनातून शनमा्गण 
झालषेलही आ्षेत. सागरही बषेटषे ्ही मुखय भूमहीतून शनमा्गण झालषेलही 
आ्षेत. सागरही बषेटषे ्ही मुखय भूमहीपासून ३०० शकमहीपषेक्ा दूर 
अटलाशंटक म्ासागरात आ्षेत. ्ही बषेटषे बहुतषेक खडकाळ 
असून तषे जलमनि डोंगराचया मारयाचषे भाग आ्षेत. दशक्ण 
अटलाशंटक म्ासागराचया शकनारही भागांतहील बषेटषे प्रवाळबषेटषे 
असून ्तयांना कंकणद ्वहीप म्णतात.

मािीत आिषे का तुमिांला ?

प्राइया डू कॅशसनो शकंवा कॅशसनो बहीच 
ब्ाझहीलमधहील अशत दशक्णषेकडषे असलषेलही पुळण ्ोय. 
्ही जगातहील सवाांत लांब पुळण मानलही जातषे. ्ा सलग 
वालुकामय शकनारा असून ्तयाचही लांबही २०० शकमही 
पषेक्ा जासत आ्षे. 
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भौगोहलक सपष्ीकरण

ब्ाझील :

ब्ाझील जलप्रणाली : ब्ाझहीलचया जलप्रणालहीचा 
शवचार करताना असषे लक्ात यषेतषे, की या दषेशात तहीन प्रमुख 
नदांचही खोरही आ्षेत. 

l ॲमषेझॉनचषे खोरषे.
l नैॠ्तयषेकडहील पॅरागवषे-पॅराना जलप्रणालही.
l ब्ाझहील उच्चभूमहीचया पूववेकडहील सावो फ्ाशनससको व 

शकनारपट् टहीवरहील इतर नदा.
ॲमषेझॉनची जलप्रणाली : ॲमषेझॉन नदहीचा उगम 

पषेरू दषेशातहील अँडहीज पव्गतरांगषेचया पूव्ग उतारावर ्ोतो. 
ॲमषेझॉनमधहील पाणयाचया शवसगा्गचषे प्रमाण प्रचंड आ्षे. ्षे 
सुमारषे २ लाख घनमहीटर प्रशत सषेकंद एवढषे आ्षे. ्तयामुळषे 
नदहीचया उगमापासून नदहीचया पात्रात जमा झालषेला गाळ 
वषेगानषे वाहून नषेला जातो. यामुळषेच नदहीचया मुखाकडषे्ही 
गाळाचषे संचयन रार मोठ्ा प्रमाणावर ् ोत ना्ही. साधारणतः 
नदांचया मुखांशही अनषेक शवतररका आढळतात; पण 
अशा प्रकारचया शवतररका ॲमषेझॉनचया मुखाशही आढळत 
ना्हीत. ्तयाऐवजही ॲमषेझॉनचया मुखाजवळ अटलांशटक 
म्ासागरात शकनाऱयाचया जवळ अनषेक बषेटषे तयार झालषेलही 
आढळतात. ॲमषेझॉन नदहीचया पात्राचही मुखाजवळहील 
रुंदही सुमारषे १५० शकमही आ्षे. (तुमचया गावापासून १५० 
शकमही अंतरावरहील एखादषे गाव शवचारात घया, म्णजषे या 
अंतराचा अंदाज तुम्ांला यषेईल.)ॲमषेझॉन नदहीचषे बहुतांश 
पात्र जलवा्तुकीस योगय आ्षे. 

जलप्रणाली : 

करून पिा.

आकृतही ३.४ व ३.५ मधयषे अनुरिमषे ब्ाझहील व भारत 
दषेशातहील नदा दाखवलषेल्या आ्षेत. दोन ट्षेशसंग पषेपर घषेऊन 
्तयांवर दोन्ही दषेशांतहील गंगा आशण ॲमषेझॉन नदांचही खोरही 
दाखवणारषे नकाशषे तयार करा. नदांचया खोऱयांना नावषे 
दा.

गंगा नदही व अॅमषेझॉन नदही यांचया खोऱयांबद्दल 
तुलना्तमक टहीप शल्ा. ्तयासािही खालहील मुद् दांचा वापर 
करा.
l पाणलोट क्षेत्राचषे आकारमान. (नकाशाप्रमाणषे 

शवचारात घया.)

l खोऱयांचषे ्तया ्तया दषेशातहील सापषेक् सर्ान.
l नदांचषे उगमक्षेत्र.
l नदांचही शदशा.
l प्रमुख उपनदा व ्तयांचही शदशा.
l इतर मुद्दषे 

कािी जासतीची माहिती : 

गंगा नदी ॲमषेझॉन नदी
एकूण पाणलोट क्षेत्र (चौशकमही) १०,१६,१२४ ७०,५०,०००
नदहीचही एकूण लांबही (शकमही) २,५२५ ६,४००

नदहीतून वा्णारा शवसग्ग 
(घनमहीटर प्रशत सषेकंद)

१६,६४८ २,०९,०००

द् वैतांचषे रंग

आकृतही ३.१ व ३.२ मधयषे  शदलषेल्या नकाशांमधयषे 
ब्ाझहील व भारत या दोन दषेशांतहील प्राकृशतक रचना 
दाखवलषेलही आ्षे. या नकाशांचा व ्तयात शदलषेल्या 
सूचींचा उपयोग करून उ्ततरषे शोधा. 
l नकाशात शदलषेल्या सूचींचही तुलना करा.
Ø सववोच्च उंचही असलषेलषे प्रदषेश ्तया ्तया दषेशात 

कोण्तया भागात आ्षेत? 
Ø कोण्तया दषेशात उंचहीचही कक्ा जासत आ्षे?
Ø दोन्ही दषेशांतहील उंचहीचया सववोच्च गटांचही तुलना 

करा. तुम्ांला ्तयात काय ररक शदसतो?
Ø ब्ाझहीलमधहील अॅमषेझॉन नदहीचया खोऱयातहील 

जशमनहीचा उतार सव्गसाधारणपणषे कोण्तया शदशषेस 
आ्षे?

Ø भारतातहील दखखन पिाराचा सव्गसाधारण भूउतार 
कोण्तया शदशषेस आ्षे?

Ø दोन्ही दषेशांतहील पज्गनयछायषेचषे प्रदषेश कोिषे आ ष्ेत तषे 
सांगा?

l जशमनहीचही उंचही, उताराचही शदशा, प्राकृशतक 
रचनषेतहील इतर वैशशष्यषे यांचा उपयोग करून 
ब्ाझहील व भारत या दषेशांतहील प्राकृशतक रचनषेसंबंधही 
भाषय करा.
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पॅरागवे-पॅराना जलप्रणाली : या दोन नद्ा 
ब्ाझवीलचया नैॠतय भागात आढळतात. या दोनहवी नद्ा 
ब्ाझवीलचया दशषिणेकडवील अजांशटना देिातवील प्ाटा नदवीला 
शमळतात. या दोनहवी नद्ा ् दशषिण टोकाला असलेलवी 
उरुग्े नदवी यांना ब्ाझवील उच्चभूमवीचया दशषिण उतारा्रून 
पाणयाचा पुर्ठा होतो.

सावो फ्ान्ससको : हवी ब्ाझवीलमरवील शतसरवी 
महत््ाचवी नदवी आहे. या नदवीचे संपूण्व पाणलोट षिेत्र 
ब्ाझवीलचया हद्वीत येते. ब्ाझवील उच्चभूमवीचया पू ््वभागात 
हे पाणलोट षिेत्र आहे. या भागात सुमारे १००० शकमवी 

अंतरापयांत हवी नदवी उततरेकडे ्ाहते ् तयानंतर पू्वेकडे 
्ळून अटलांशटक महासागरास शमळते. सा्ो फ्ाशनससको 
नदवीमुखाज्ळवील सुमारे २५० शकमवी लांबवीचा भाग हा 
जल्ाहतुकीस योगय आहे. 

दकनारी प्रदेशातील नद्ा : ब्ाझवीलचया शकनारवी 
प्रदेिात अनेक कमवी लांबवीचया नद्ा आढळतात. 
शकनाऱया्रवील प्रदेिात दाट लोक्सतवी असलयामुळे 
या नद्ाहवी महत््ाचया आहेत. तयांपैकी पराशनबा, 
इटापेकुरू या नद्ा उततरेकडे ्ाहतात ् उततर अटलांशटक 
महासागराला शमळतात.

आकृती ३.४ : ब्ाझील जलप्रणाली

नकाशाशी मैत्ी
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दशक्ण अटलांशटक म्ासागराला शमळणाऱया नदांना 
पाणयाचा पुरविा ब्ाझहील उच्चभूमहीतून ्ोतो. पुरागुआकु 
नदही साल्वाडोरजवळ अटलांशटक म्ासागराला शमळतषे.
भारत :

भारत जलप्रणाली : उगमक्षेत्रानुसार भारतातहील 
नदांचषे श्मालयातहील नदा व द्हीपकल्पावरहील नदा 

आकृती ३.५  : भारत जलप्रणाली

नकाशाशी मैत्री

असषे वगथीकरण केलषे जातषे. 
हिमाल्यातील नद्या : श्मालयातहील बहुतषेक 

प्रमुख नदा शवशवध श्मनदांतून उगम पावतात, ्तयामुळषे 
उन्ाळ्ात्ही ्तयांमधून मोिा शवसग्ग ्ोतो. पावसाळ्ात 
्तयांना पूर यषेतो. या बारमा्ही वा्णाऱया नदा आ्षेत.

या गटात शसंधू व शतचया उपनदा आशण गंगा व   
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शतचया उपनदा अशा दोन समू्ांचा समावषेश केला जातो. 
शसंधू व शतचया उपनदा (झषेलम, शचनाब, रावही व शबयास) 
पक््चम श्मालयात म्णजषेच जममू आशण का्महीर व 
लडाखमधून वा्तात. ्तया एकमषेकींना बऱयाचशा समांतर 
आ्षेत.

शसंधूचही एक प्रमुख उपनदही सतलज ्ही मान 
सरोवराजवळ उगम पावतषे व पक््चम शदशषेनषे वा्तषे. सतलज 
व शतचया उपनदांमधहील गाळाचया संचयनातून भारतातहील 
पंजाबचषे मैदान तयार झालषे आ्षे. शसंधू नदही पुढषे पाशकसतानात 
वा्त जातषे व अरबही समुद्ास शमळतषे.

गंगा नदही श्मालयातहील गंगोत्रही श्मनदहीतून उगम 
पावतषे. श्मालय ओलांडून मैदानही प्रदषेशात आल्यानंतर तही 
पूव्गवाश्नही बनतषे. श्मालयात उगम पावणाऱया गंगषेचया अनषेक 
उपनदादषेखहील अशाच मागा्गनषे वा्तात. यमुनोत्रही यषेर्षे उगम 
पावणारही यमुना ्ही गंगषेचही एक प्रमुख उपनदही आ्षे.

गंगषेचही एक मोिही उपनदही बृ्द्  श्मालयाचया उ्ततर 
भागातून वा्तषे व श्मालय ओलांडून भारतहीय ्द्दहीत 
प्रवषेश करतषे. श्मालयातून वा्तषे तषेव्ा तही ्तसांग पो नावानषे 
ओळखलही जातषे. श्मालय ओलांडणाऱया शतचया प्रवा्ास 
शद्ांग असषे नाव आ्षे. पूववेकडषे वा्णाऱया नदहीस ब्म्पुत्रा 
असषे संबोधतात. गंगा नदहीला अनषेक उपनदा िरावहीक 
अंतरानषे शमळत गषेल्यानषे शवसग्ग वाढत जातो. ब्म्पुत्रा नदही 
बांगलादषेशात गंगषेस शमळतषे. तषेर्षे पाणही आशण अवसाद यांचा 
मोिा शवसग्ग ्ोऊन शवसतहीण्ग असा शत्रभुज प्रदषेश शनमा्गण 
झाला आ्षे. द्हीपकल्पहीय नदांपैकी सुद्धा का्ही नदा 
गंगषेचया खोऱयात यषेऊन शमळतात. ्तयांपैकी म्त्वाचया 
नदा म्णजषे चंबळ, केन, बषेटवा आशण शोण या आ्षेत.

द्ीपकलपी्य नद्या : द्हीपकल्पहीय नदांचषे 
वगथीकरण पक््चमवाश्नही व पूव्गवाश्नही असषे केलषे जातषे. 
द्हीपकल्पाचया पक््चम भागात पक््चम घाट ्ा म्त्वाचा 
जलशवभाजक आ्षे. द्हीपकल्पहीय नदांतहील शवसग्ग ्ा 
पावसावर अवलंबून असतो. यामुळषे या नदांचया खोऱयात 

पुराचया आप्ततहीचा धोका स्सा नसतो. या नदा ्ंगामही 
सवरूपाचया आ्षेत.

पक््चम घाट आशण अरबही समुद् यांदरमयान वा्णाऱया 
नदांचही लांबही कमही असतषे, पण प्रवषेग जासत असतो. 

केरळ, कना्गटक, म्ाराष्् व दशक्ण गुजरातमधहील 
शकनारही प्रदषेशातहील नदांचषे गुणधम्ग सव्गसाधारणपणषे 
सारखषेच आ्षेत.

उ्ततर गुजरातमधहील खंभातचया आखातात 
शकनाऱयावर यषेऊन शमळणाऱया नदा. ्ा एक वषेगळा गट 
आ्षे. यात तापही, नम्गदा, म्ही व साबरमतही या नदांचा 
समावषेश ्ोतो. 

तापही व नम्गदा या खचदरहीतून वा्तात असषे मानलषे 
जातषे. म्ही नदही ईशानय-नैऋ्तय शदशषेनषे वा्तषे, तर 
अरवलहीचया दशक्ण उतारावर उगम पावणारही साबरमतही 
उ्ततर-दशक्ण शदशषेनषे वा्तषे. यांशशवाय अरबही समुद्ास 
शमळणारही नदही म्णजषे अरवलहीचया पक््चम उतारावर उगम 
पावणारही लुनही नदही ्ोय. ्ही नदही अरबही समुद्ास कचछचया 
आखातात शमळतषे. 

बंगालच्या उपसागरास हमळणाऱ्या नद्या : 
द्हीपकल्पाचा बराचसा प्रदषेश बंगालचया उपसागराचया 
पाणलोट क्षेत्राचा भाग आ्षे. यात गंगषेशशवाय म्ानदही, 
गोदावरही, कृषणा व कावषेरही या प्रमुख नदांचा  समावषेश 
्ोतो.  गोदावरही, कृषणा व कावषेरही या तहीन्ही नदांचा उगम 
पक््चम घाटाचया पूव्ग उतारावर ्ोतो. 

गोदावरही ्ही पाणलोट क्षेत्राचया दृष्हीनषे भारतातहील 
दुसऱया रिमांकाचही नदही आ्षे. 

कृषणा नदहीचषे खोरषे गोदावरहीचया दशक्णषेस आ्षे. भहीमा 
व तुंगभद्ा या कृषणा नदहीचया प्रमुख उपनदा आ्षेत. 

कावषेरही नदही कना्गटक आशण तशमळनाडू या राजयांतून 
वा्तषे. या नदहीचा रार पूवथीपासून जलशसंचनासािही उपयोग 
केला गषेला आ्षे. 

मािीत आिषे का तुमिांला ?

शोधा पािू !

केरळमधहील नदांचया मुखांपाशही लांब अंतरापयांत 
प्चजल साचलषेलषे आ्षे. या प्चजल साठ्ांना 
‘कयाल’ असषे सर्ाशनक नाव आ्षे.

श्मालयातहील नदा श्मालयापषेक्ा्ही जुनया 
आ्षेत, असषे अनषेक भूगभ्गशासत्रज् मानतात. यामागषे 
काय कारण असावषे, तषे शोधणयाचा प्रय्तन करा. 
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मािीत आिषे का तुमिांला ?

चोल राजांनही इसवही सनाचया दुसऱया शतकात 
कावषेरही नदहीवर शत्रचनापल्ही (शतरूशचरापल्ही) 
श्राजवळ धरण बांधून कावषेरहीचया शत्रभुज प्रदषेशात 
जलशसंचन सुरू केलषे ्ोतषे. आज्ही ्षे धरण व ्तयातून 
काढलषेला कालवा वापरात आ्षे.

जरा हवचार करा.

इय्तता नववहीचया पाठ्पुसतकात पृष्ठ रि. १८ 
वर शदलषेला नकाशा प्ा. ्तयाचही तुलना ब्ाझहीलचया 
प्राकृशतक नकाशाशही करा. ब्ाझहीलमधयषे भूकंप यषेणयाचही 
शकयता शकतपत आ्षे या बाबत शवचार करा.

प्र्न २. खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.
  (अ) भारत व ब्ाझहीलचया प्राकृशतक रचनषेतहील ररक  

 सांगा.
  (आ) भारतामधयषे नदाचंषे प्रदूषण शनयंशत्रत करणयासािही  

 कोण्तया उपाययोजना कले्या जात आ्षेत?
  (इ) भारताचया मैदानही प्रदषेशाचही वैशशषट्षे कोणतही?
  (ई) पँटानल या अशतशवसतृत खंडातग्गत प्रदषेशात दलदल   

 शनमा्गण ्ोणयाचही कारणषे काय असावहीत?
  (उ) भारतातहील प्रमुख जलशवभाजक कोणतषे तषे  

 उदा्रणास् सपष् करा.
प्र्न ३. शटपा शल्ा.
  (अ) ॲमषेझॉन नदहीचषे खोरषे
  (आ) श्मालय
  (इ) ब्ाझहीलचही शकनारपट ्टही
  (ई) भारताचा द ्वहीपकल्पहीय शवभाग
  (उ) अजस्र कडा
प्र्न ४. भौगोशलक कारणषे शल्ा.
  (अ) ब्ाझहीलमधयषे पक््चमवाश्नही नदा आढळत ना्हीत.
  (आ) भारताचया पक््चम व पूव्ग शकनारपट ्ट्ामंधयषे शवषमता  

 आढळतषे.
  (इ) भारताचया पूव्ग शकनाऱयावर नैसशग्गक बंदरषे कमही आ्षेत.
  (ई) ॲमषेझॉन नदहीचया तुलनषेत गंगा नदहीचया जलप्रदूषणाचा  

 पररणाम लोकजहीवनावर जासत ्ोतो.
प्र्न ५. अचूक गट ओळखा.
  (अ) ब्ाझहीलचया वायवयषेकडून अानिषेयषेकडषे जाताना  

 आढळणाऱया प्राकृशतक रचनषेचा रिम.
   (i) पॅराना नदही खोरषे-शगयाना उच्चभूमही-ब्ाझहील  

  उच्चभूमही
   (ii) शगयाना उच्चभूमही-ॲमषेझॉन खाषेरषे-ब्ाझहील  

  उच्चभूमही
   (iii) शकनारपट ्टहीचा प्रदषेश-ॲमषेझॉन खोरषे-ब्ाझहील  

  उच्चभूमही

प्र्न १. अचूक पया्गय शनवडून वाकयषे शल्ा.
  (अ) ब्ाझहीलचा सवा्गशधक भूभाग ......
   (i) उच्चभूमहीचा आ्षे.
   (ii) मैदानही आ्षे.
   (iii) पव्गतहीय आ्षे.
   (iv) शवखंशडत टषेकड्ांचा आ्षे.
  (आ) भारताप्रमाणषे ब्ाझहीलमधयषे सुद्धा ......
   (i) उंच पव्गत आ्षेत.
   (ii) प्राचहीन पिार आ्षे.
   (iii) पक््चमवाश्नही नदा आ्षेत.
   (iv) बरा्गचछाशदत डोंगर आ्षेत.
  (इ) ॲमषेझॉन नदहीचषे खोरषे मुखयतः ......
   (i) अवष्गणग्सत आ्षे.
   (ii) दलदलहीचषे आ्षे.
   (iii) मानवही वसतहीस प्रशतकूल आ्षे.
   (iv) सुपहीक आ्षे.
  (ई) ॲमषेझॉन ्ही जगातहील एक मोिही नदही आ्षे. या  

 नदहीचया मुखालगत......
   (i) शत्रभुज प्रदषेश आ्षे.
   (ii) शत्रभुज प्रदषेश ना्ही.
   (iii) शवसतहीण्ग खाड्ा आ्षेत.
   (iv) मासषेमारही वयवसाय केला जातो.
  (उ) अरबही समुद्ातहील लक्द्हीप बषेटषे ्ही......
   (i) मुखय भूभागापासून तुटलषेल्या भूभागाचही बनलही  

  आ्षेत.
   (ii) प्रवाळबषेटषे आ्षेत.
   (iii) जवालामुखहीय बषेटषे आ्षेत.
   (iv) खंडहीय बषेटषे आ्षेत.
  (ऊ) अरवलही पव्गताचया पायरयाशही ......
   (i) बुंदषेलखंड पिार आ्षे.
   (ii) मषेवाड पिार आ्षे.
   (iii) माळवा पिार आ्षे.
   (iv) दखखनचषे पिार आ्षे.
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ढालक्षेत्र (Shield Area) : ढालक्षेत्र ्षे खंडाचषे गाभाक्षेत्र 
मानलषे जातषे. सव्गच खंडांमधयषे एक शकंवा अशधक ढालक्षेत्रषे 
आ्षेत. ढालक्षेत्रषे ्ही सरशटकमय, अशनिजनय शकंवा उच्च 
प्रतहीचया रूपांतररत खडकांनही बनलषेलही असतात. ढालक्षेत्रातहील 
खडक ्षे अशतप्राचहीन असतात.  ्तयांचा शनशम्गतहीकाळ ५८ कोटही 
वषाांपूवथीपासून २ अबज वषाांपयांतचा मानला जातो. ब्ाझहील 
व शगयाना  ढालक्षेत्रषे एकशत्रतरही्तया दशक्ण अमषेररका खंडाचही 
गाभाक्षेत्रषे मानलही जातात.

उपक्रम :
आकृतही ३.१ व ३.२ चषे शनरहीक्ण करा व खालहील तक्तयांमधयषे 

भारत आशण ब्ाझहील दषेशांतहील राजयांमधयषे कोणकोण्तया प्राकृशतक 
भूरूपांचा समावषेश ्ोतो तषे शल्ा.

भारत घटकराजय प्राकृशतक रचना ब्ाझहील घटकराजय प्राकृशतक रचना

***

  (आ) ब्ाझहीलचया या नदा उ्ततरवाश्नही आ्षेत.
   (i) जुरुका-शझंगू-अरागुआ
   (ii) शनग्ो-ब्ांकाषे-पारु
   (iii) जापुरा-जारुआ-पुरुस
  (इ) भारताचया दशक्णषेकडून उ्ततरषेकडषे जाताना खालहील  

 पिारषे रिमवार आढळतात.
   (i) कना्गटक-म्ाराष््-बुंदषेलखंड 
   (ii) छोटा नागपूर-माळवा-मारवाड
   (iii) तषेलंगणा-म्ाराष््-मारवाड
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आकृतवी ४.१ ् ४.२ चे शनरवीषिण करून खालवील 
प्र्नांचवी उततरे शलहा.

Ø नकािातवील समताप रेरांचा श्चार करता ब्ाझवीलमरवील 
सरासरवी तापमानकषिा शकतवी आहे?

आकृती ४.२ : ब्ाझीलचया प्राकृदतक रचनेची छेद रेषा ्ाशर्वक सरासरवी पज्वनयमान

Ø कोणतया भागात जासत पाऊस पडतो?
Ø ब्ाझवीलकडे कोणकोणतया शदिेने ्ारे येतात?
Ø तयामागचे कारण काय असा्े?
Ø या ्ाऱयांना कोणता अड्ळा शनमा्वण होतो?
Ø या ्ाऱयांमुळे कोणतया प्रकारचवी ्ृष्वी होत असेल?

Ø या ्ाऱयांचा ् पज्वनयाचा 
सहसंबरं जोडा.

Ø कोणतया भागात सरासरवी 
तापमान कमवी आहे?

Ø ब्ाझवीलमरवील पज्वनय्छायेचा 
प्रदेि ओळखा. ते् वील 
ह्ामान शस्तवी सांगा.

Ø कोणतया भागात सरासरवी 
तापमान जासत आहे?

Ø अषि्ृततांचा श्चार करता 
ब्ाझवीलमरवील कोणतया 
प्रदेिात समिवीतोषण 
ह्ामान असेल?

Ø ०° ते ५° उततर ् दशषिण या 
पट ्टांत ्ाऱयांचवी शस्तवी 
किवी असेल?

Ø या नकािात श्तरण 
दाख्णयाचवी पद्त 
कोणतवी?

४. हवामान

नकाशाशी मैत्ी

आकृती ४.१

५०० मवी

१००० मवी

२१°  से.
१६०० शममवी

४०० शकमवी

५° ११'  उ. २५° २४'  द.

१२०० शकमवी २००० शकमवी २८०० शकमवी ३६०० शकमवी

१०° १४°०°

२८°  से.
२००० शममवी

२१°  से.
१५०० शममवी

२३°  से.
६०० शममवी

    २७° से.    
१२००शममवी

पज
्वनय

मा
न 

शम
मवी

 म
धय

े

२०००

१६००

१२००

८००

४००

०००

दगयाना 
उच्चभूमी

ॲमेझॉन नदीचे खोरे

ब्ाझील उच्चभूमी प्रदेश

अ
जस्र क

डा

दकनारी प्रदेश

२००० मवी

पॅरागवे-पॅराना खोरे
०००
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भारत :
आकृतही ४.३ चषे शनरहीक्ण करा व उ्ततरषे शल्ा.

Ø ४००० शममहीपषेक्ा अशधक पज्गनयमान असलषेलषे प्रदषेश 
कोणतषे?

Ø कमाल आशण शकमान तापमानाचषे प्रदषेश कोणतषे?

Ø तापमान कोण्तया शदशषेकडषे वाढत आ्षे?

Ø वाऱयांचही शदशा सांगा. या वाऱयांचषे नाव काय?

Ø भारतातहील पज्गनयासािही कोणतषे वारषे कारणहीभूत 
आ्षेत?

नकाशाशी मैत्री

आकृती ४.३ 

Ø राजसर्ानचया का्ही भागात वाळवंट आढळतषे. याचषे 
कारण काय असषेल?

Ø दषेशाचया उ्ततर भागात ्वामान कोण्तया प्रकारात 
मोडतषे?

Ø भारतातून जाणारषे व ्वामानावर पररणाम करणारषे  
प्रमुख अक्वृ्तत काढा. (आकृतही २.१ चही मदत 
घया.)

Ø भारताचया द् वहीपकल्पहीय पिाराचया कोण्तया भागात 
शनमशुषक क्सर्तही आढळतषे व ्तयाचषे कारण काय?
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आनिषेय तसषेच ईशानय शदशषेकडून यषेणाऱया पूवथीय 
(वयापारही) वाऱयांपासून या दषेशात पाऊस पडतो.

ब्ाझहील उच्चभूमहीचा का्ही भाग उ्ततरषेकडहील 
शकनाऱयापयांत आ्षे. समुद्ावरून यषेणाऱया वाऱयांना अजस्र 
कड्ापासून अडर्ळा शनमा्गण ् ोतो, ्तयामुळषे शकनारही भागात 
प्रशतरोध प्रकारचा पाऊस पडतो. उच्चभूमहीचया पलहीकडषे या 
वाऱयांचा प्रभाव कमही ्ोतो. ्तयामुळषे यषेर्षे अ्तयल्प पाऊस 
पडतो. ब्ाझहीलमधहील ्ा पज्गनयछायषेचा प्रदषेश आ्षे. ्ा 
प्रदषेश ईशानय शदशषेस आढळतो. या शुषक प्रदषेशास ‘अवष्गण 
चतुषकोण’ असषे्ही संबोधतात.

आकृती ४.४ : वाहष्गक सरासरी तापमान व पज्गन्यमानाचा आलषेख

बषेलषेम
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कमाल तापमान
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सांगा पािू !

आकृतही ४.४ मधहील आलषेखांचा अभयास करा व 
पुढहील प्र्नांचही उ्ततरषे दा.
Ø चार्ही श्रांतहील तापमान कोण्तया मश्नयांत सवाांत 

जासत आ्षे?

Ø शदलषेल्या श्रांत जासत पाऊस कोण्तया मश्नयात 
पडतो?

Ø ब्ाझहीलमधहील पज्गनयऋतूचा कालावधही कोणता?

Ø कोण्तया श्राचही तापमान कक्ा सवा्गशधक आ्षे व तही 
शकतही आ्षे?

Ø ‘ररओ दही जनषेरहीओ’ मधयषे सव्गसाधारणपणषे कोण्तया 
प्रकारचषे ्वामान असषेल?

भौगोहलक सपष्ीकरण

ब्ाझील :
ब्ाझहीलचा अक्वृ्ततहीय शवसतार जासत असल्यामुळषे 

्वामानात शवशवधता आढळतषे. जसषे, शवषुववृ्तताजवळ 
उषण, तर मकरवृ्तताचया दशक्णषेस समशहीतोषण ्वामान 
अाढळतषे.

पिा बरषे जमतषे का ?

ब्ाझहीलमधहील ्वामानाचया शवशभनि घटकांचा 
अभयास करून सोबतचा ततिा पूण्ग करा.

प्रदषेश ्वामान वैशशषट्षे

ॲमषेझॉन खोरषे

उच्चभूमही

पँटानल

उ्ततर शकनारही प्रदषेश

दशक्ण शकनारही प्रदषेश

अशत दशक्णषेकडहील प्रदषेश
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आकृती ४.५ : वाहष्गक सरासरी तापमान व पज्गन्यमानाचा आलषेख

हदल्ी कोलकाता
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तापमानाचया संदभा्गत ब्ाझहीलचा उ्ततरषेकडहील प्रदषेश 
उषण आ्षे, तर दशक्णषेकडहील प्रदषेशाचषे तापमान तुलनषेनषे कमही 
आ्षे. यात ऋतुनुसार शवशवधता आढळतषे. 

ब्ाझहीलचया शकनारही भागात शवषुववृ्तताजवळ 
तापमानात रारसा ररक पडत ना्ही. या प्रदषेशात 
वाऱयांचषे ऊधव्ग शदशषेनषे व्न ्ोतषे, तसषेच वयापारही वाऱयांचा 
एकत्रहीकरणाचा पट् टा या भागात क्हीण असल्यामुळषे आवत्ग 
शनमा्गण ्ोत ना्हीत. म्णूनच ब्ाझहीलचया शकनारही भागात 
वादळषे रार क्शचत ्ोतात.

या दषेशाचा बहुतांश भाग उषण कशटबंधात यषेतो. 
दषेशाचया उ्ततरषेकडहील भागातून शवषुववृ्तत जातषे. या भागात 
्वषेचषे तापमान जासत असतषे. अॅमषेझॉनचया खोऱयात सरासरही 
तापमान २५°-२८° सषे. असतषे, तर उच्चभूमहीचया प्रदषेशात 
्वामान र्ंड असतषे. समुद्ामुळषे शकनारपट् टही प्रदषेशात 
्वामान सौमय व आद््ग असतषे. ॲमषेझॉनचया खोऱयात सुमारषे 
२००० शममही पाऊस पडतो, तर आनिषेय शकनारपट् टहीवर 
१००० तषे १२०० शममहीपयांत पाऊस पडतो.

सांगा पािू !

आकृतही ४.५ मधहील आलषेखांचा अभयास करा व  
       

पुढहील प्र्नांचही उ्ततरषे दा.
Ø चषेनिई व उव्गररत शिकाणांचया पज्गनयाचया काळामधयषे 

तुम्ांला कोणता ररक अाढळतो? का?
Ø शदल्ही व कोलकाता यांचया तापमान वरिात कोणतषे 

सामय आढळतषे?
Ø चार्ही श्रांचही सरासरही कमाल व शकमान तापमान 

कक्ा काढा.
Ø कोण्तया श्राचही तापमान कक्ा कमही आ्षे व 

्तयावरून कोणता अंदाज कराल?
Ø कोण्तया श्राचही तापमान कक्ा जासत आ्षे व 

्तयावरून ्वामानाचा अंदाज करा.
Ø मुंबईचषे तापमान व पज्गनयमानाचया आधारषे ्वामानाचा 

अंदाज करा.
Ø या श्रांचषे सम व शवषम ्वामानात वगथीकरण करा.

भौगोहलक सपष्ीकरण

भारत :
भारताचषे ्वामान ‘मानसून’ प्रकारात मोडतषे. दषेशाचया 

मधयातून गषेलषेल्या कक्कवृ्ततापयांत सूय्गशकरणषे लंबरूप 
पडतात, ्तयामुळषे या प्रदषेशात सरासरही वाशष्गक तापमान 
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अशधक असतषे, तसषेच तषे दशक्णषेकडषे वाढत जातषे. श्वाळ्ात 
जममू-का्महीर, श्मालयहीन पव्गतहीय क्षेत्रातहील का्ही भागात 
तापमान -४०° पषेक्ा्ही खालही यषेतषे.

भारतहीय ्वामानातहील वैशवधय प्रामुखयानषे अक्वृ्ततहीय 
सर्ान व समुद्सपाटहीपासूनचही उंचही यांमुळषे शनमा्गण झालषे 
आ्षे. श्ंदही म्ासागर व श्मालय पव्गताचा भारतहीय 
्वामान व मानसून शनशम्गतहीवर मोिा प्रभाव पडतो.

श्मालयामुळषे उ्ततरषेकडून यषेणारषे अशत र्ंड वारषे 
अडवलषे जातात, ्तयाचप्रमाणषे नैऋ्तय मौसमही वारषे 
श्मालयाचया शशवालहीक व श्माचल रांगांपासून परत 
शररतात. पंजाबचा मैदानही प्रदषेश व राजसर्ानचया र्र 
वाळवंटात उषण ्वामानामुळषे उन्ाळ्ाचया सुरुवातहीला 
कमही दाबाचा पट् टा शनमा्गण ्ोतो. ्तयामुळषे श्ंदही 
म्ासागरातहील जासत दाबाचया पट् ट्ांकडून भारताचया 
मुखय भूमहीकडषे वारषे वाहू लागतात. या बाषपयुति 
वाऱयांमुळषे भारतात पाऊस पडतो. ्ा पाऊस पक््चम 
व पूव्ग घाटांचया अडर्ळ्ांमुळषे शकनारही भागात जासत 
प्रमाणात पडतो; परंतु घाटांचया वातशवनमुख प्रदषेशात ्ा 
पाऊस कमही पडतो. ष्े वारषे अरवलही पव्गतरांगांना समांतर 
वा्तात, ्तयामुळषे गुजरात-राजसर्ान या भागात्ही पाऊस 
कमही पडतो. ्षे वारषे पुढषे श्मालयाकडषे जाऊ लागतात. 
्तयांचही बाषपधारणशतिही  वाढतषे. श्मालयाचया नैसशग्गक 
तटबंदहीमुळषे पुन्ा प्रशतरोध पाऊस पडतो. श्मालयाचया 
रांगांपासून ्षे वारषे परत शररतात व ्तयांचा परतहीचा प्रवास 
सुरू ्ोतो. ईशानयषेकडून ष्े वारषे श्ंदही म्ासागराकडषे 
परतताना द् शवपकल्पाचया का्ही भागात पुन्ा पज्गनय 
आणतात, ्ा मानसून परतहीचा काळ असतो. भारताचषे 
एकूणच ्वामान वष्गभर उषण असतषे.

कक्कवृ्तत ्षे भारताचया साधारणपणषे मधयभागातून 
जात असल्यानषे भारताला उषणकशटबंधहीय प्रदषेशात गणलषे 
जातषे. अशनयशमत पाऊस, दुषकाळ, चरिीवादळषे, पूर 
इ्तयादही नैसशग्गक आप्ततींचा सामना या दषेशाला बरषेचदा 
करावा लागतो.

 भारतहीय ्वामानशासत्र शवभागानषे भारतात चार ऋतू 
मानलषे आ्षेत.
l उन्ाळा 
l पावसाळा 
l मानसून परतहीचा 
l श्वाळा 

आकृतही ४.६ तषे ४.१३ मधहील छायाशचत्रांचषे शनरहीक्ण 
करा व ्तयांचषे र्ोडकयात वण्गन करा.

जरा डोके चालवा.
F वरहील ॠतंूचया आधारषे वष्गभरातहील मश्नयाचंषे 

शवभाजन करा.
F वरहीलप्रमाणषे ॠतशुवभाजनाचही आणखही एखादही 

पद्धत व ्तयातहील ॠतूचंही माश्तही घया. उदा., ग्हीषम 
म्णजषे काय?

आकृती ४.६ (आ) : पावसामुळषे झालषेली वाितुकीची कोंडी (भारत)

आकृती ४.६ (अ) : पावसामळुषे झालषेली वाितकुीची कोंडी (ब्ाझील)

द् वैतांचषे रंग

दोन्ही दषेशांतहील सर्ान, शवसतार व ्वामान क्सर्तही 
लक्ात घषेऊन पुढहील तक्तयात ॠतूप्रमाणषे मश्नषे व्हीत 
शल्ा.

ऋतू भारत ब्ाझील
उन्ाळा
श्वाळा
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आकृती ४.११ : सवहीर पाणीपुरवठ्ाचे एक िाधन (भारत)

आकृती ४.१२ : अवष्थण चतुषकोण प्रदेश (ब्ाझील)

आकृती ४.१३ : भात लागवड (भारत)

आकृती ४.१० : जंगलतोड (ब्ाझील)

आकृती ४.८ : सहमवषा्थ (भारत)

आकृती ४.९ : पाऊि (ब्ाझील)

आकृती ४.७ : अवष्थण प्रदेशातील कोरडी जमीन (भारत)

माहीत आहे का तुमहांला ?

l रयजस्यनयतील गांगयनगर ल्े्े जून मविनल्यत ५०° से. 
पल्ांत तयपमयन ियढते.

l ियरवगल शिरयत विियळ्यत तयपमयन -४८° से. 
इतिे उतरते.

l मेघयलल्मधील खयसी वजलह्यतील मौवसनरयम 
(११, ८७२ वममी) ि चेरयपांुजी (११, ७७७ वममी) 
िी दोन वठियणे भयरतयतीलच नविे, तर जगयतील 
सिय्गवधि पज्गनल्िृष्ीची वठियणे आिेत.

l पश्चम रयजस्यनयतील जैसलमेर िय भयरतयतील 
सिय्गवधि ियेरडय भयग असून ल्े्े ियवष्गि सरयसरी 
पज्गनल्मयन १२० वममी पेक्य िमी आिे.

l मयनसूनचल्य परतीचल्य ियळयत तवमळनयडूमधले् 
सिय्गवधि पयऊस पडतो.
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प्र्न १. खालहील प्रदषेश कोष्कात योगय शिकाणही शल्ा.

  शब्ार, टोकॅटींनस, पना्गबयुकाषे, अलागवास, पूव्ग म्ाराष््, 
राजसर्ानचा पक््चम भाग, गुजरात, ररओ ग्ाँडषे दो नॉतवे, 
पराईबा, पक््चम घाट, पूव्ग श्मालय, पक््चम आंध्रप्रदषेश, 
रोराईमा, अॅमषेझोनास, पक््चम बंगाल, ररओ ग्ांडषे दो सुल, 
सांता H°$Q>[aZm, गोवा.

प्रदषेश भारत ब्ाझील

जासत पावसाचषे

मधयम पावसाचषे

कमही पावसाचषे

(टहीप : ्ा प्र्न सोडवणयाचही सोपही पद्धत शोधा.)

प्र्न २. चूक की बरोबर तषे शल्ा. चुकीचही शवधानषे दुरुसत करून 
शल्ा.

  (अ) ब्ाझहील दषेश शवषुववृ्ततावर आ्षे याचा रार मोिा  
 पररणाम ब्ाझहीलचया ्वामानावर ्ोतो.

  (आ) ब्ाझहील व भारत या दोन्ही दषेशांत एका वषेळही समान  
 ॠतू असतात.

  (इ) भारतामधयषे वारंवार उषणकशटबंधहीय वादळषे ्ोतात.

  (ई) ब्ाझहील दषेशात नैऋ्तय मोसमही वाऱयांमुळषे मोठ्ा  
 प्रमाणात पाऊस पडतो.

प्र्न ३. भौगोशलक कारणषे शल्ा.

  (अ) ब्ाझहील दषेशातहील उच्चभूमहीचया ईशानय भागात  
 पाऊस अशतशय कमही पडतो.

  (आ) ब्ाझहीलमधयषे शनयशमत श्मवषा्गव ्ोत ना्ही.

  (इ) भारतात अशभसरण प्रकारचा पाऊस कमही प्रमाणात  
 पडतो.

  (ई) ब्ाझहीलमधयषे उषणकशटबंधहीय वादळषे कमही प्रमाणात  
 ्ोतात.

  (उ) मॅनॉस श्राचया तापमान कक्षेत वष्गभरात खूप मोिा  
 बदल ्ोत ना्ही.

  (ऊ) ईशानय मानसून वाऱयामंुळषे्ही भारतात पाऊस पडतो.

प्र्न ४. खालहील प्र्नाचंही उ्ततरषे शल्ा.

  (अ) दशक्णषेकडून उ्ततरषेकडषे भारतहीय ्वामानात ्ोणारषे  
 बदल र्ोडकयात सांगा.

  (आ) भारताचया ्वामानातहील श्ंदही म्ासागर व  
 श्मालयाचषे म्त्व र्ोडकयात सांगा.

  (इ) ब्ाझहीलचया ्वामानावर पररणाम करणारषे घटक  
 शल्ा.

  (ई) भारत आशण ब्ाझहील या दषेशांमधहील ्वामानाचही  
 तुलना करा.

प्र्न ५. इंटरनषेटचया मदतहीनषे ब्ाझहीशलया व भोपाळ या खंडहीय सर्ान 
असलषेल्या शिकाणांचया वाशष्गक सरासरही तापमानाचही 
माश्तही शमळवा व तही आलषेखाद्ारषे सपष् करा.

                                                                           ***

पिा बरषे जमतषे का ?

मािीत आिषे का तुमिांला ?शोधा पािू !

भारतातहील कोण्तया भागात वष्गभरात तहीन शपके 
घषेतलही जातात? ्तयाचा व पज्गनयमानाचा संबंध काय 
असषेल?

पिा बरषे जमतषे का ?

भारत आशण ब्ाझहील यांचषे सर्ान, शवसतार यांचा 
शवचार करता ्वामानाचया तापमान, पज्गनयमान 
घटकांमधयषे ् ोणारा शदशाशन्ाय ररक शोधा व तुलना्तमक 
शटपणही तयार करा. 

चषेरापंुजही आशण मौशसनराम यषेर्षे ११,००० शमशमपषेक्ा 
जासत पाऊस पडतो; परंतु अगदही जवळच असलषेल्या 
शशलॉंग यषेर्षे रति १००० शममही पाऊस पडतो. असषे का 
्ोत असावषे? 

l ब्ाझहील ्ा उषण कशटबंधहीय दषेश आ्षे. या भागात 
श्मवृष्ही ्ोत ना्ही; परंतु का्ही आकक्समक 
पररक्सर्तहीत दशक्ण ध्रुवहीय वारषे ब्ाझहीलचया दशक्ण 
भागात पो्चतात. अशा वषेळही या प्रदषेशात श्मवृष्ही 
्ोतषे. १८७९, १९५७ व १९८५ यां वषथी श्मवृष्ही 
झाल्याचया नोंदही आ्षेत.
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आकृतवी ५.१ मरवील ्छायाशचत्रांचे शनरवीषिण करा ् 
खालवील मुद् द्ांचया आरारे चचा्व करा.

Ø ्छायाशचत्रात दि्व्लेलया ्नसपतींचवी ना्े सांगा.

Ø तुमहवी या ्नसपतवी कोठे पाशहलया आहेत?

Ø ्छायाशचत्रांतवील प्राणयांचवी ना्े सांगा.

Ø असे प्राणवी तुमहवी कोठे पाशहले आहेत?
्रवील ्छायाशचत्रांश्रयवी तुमहवी चचा्व केलवी असेल 

् तयांना ओळखलेहवी असेल, कारण अनेक भारतवीय 
प्रजातींिवी तयांचे सामय आढळते; परंतु या स ््व प्रजातवी 
ब्ाझवीलमरवील आहेत. तयांचवी ना्े िोरा. आता आपण 
ब्ाझवीलमधये आढळणाऱया ्नसपतींचया श्श्रतेश्रयवी 
माशहतवी घेऊया.

ब्ाझवीलमरवील पज्वनयमान, ्नसपतवी, प्राणयांचे प्रकार 
हे भूरचनेचया ्छेदरेरे्र (आकृतवी ५.२) दाख्ले आहेत. 
उततरेकडून दशषिणेकडे जाताना ्रवील बाबींमधये होत 
जाणारा फरक तयातून सपष् होतो. याबाबत ्गा्वत चचा्व 
करा ् तुमचे शटपण तयार करा.

भौगोदलक सपष्ीकरण

ब्ाझील- वनसपती :
भूरचनमेळु े ब्ाझवीलचया पज्वनयात फरक पडतो. 

श्रु् ्तृतवीय प्रदिेात बहुतािं भागात ्र्वभर पाऊस पडतो. 
श्रु् ्तृतापासनू जसजस े दरू जा् े तसतस े ्रा्वशदनाचंा 
काला्रवी आशण पज्वनयमान कमवी होत जाते, तयामळु े या 
प्रदिेात ्नसपतींचा जवी्नकाळ दखेवील कमवी होतो.

आकृती ५.१ : व्य प्राणी आदण वनसपती

५. नैसदगषिक वनसपती व प्राणी

आकृती ५.२ : भूरचना, प्रमुख वनसपती व प्राणी
शगयाना उच्चभूमवी ॲमेझॉनचे खोरे पॅराग्े-पॅराना नदवीचे खोरे ब्ाझवीलचवी उच्चभूमवी५°११' उ. २५° २४' द.

शक
ना

रप
ट् ट

वी

२१°  से.
१६०० शममवी

२८°  से.
२००० शममवी

२१°  से.
१५०० शममवी

२३°  से.
६०० शममवी

२७°  से.
१२००
शममवीउषण कशटबंरवीय ्ने

श्रु््ृततवीय ्नेश्श्र 
प्रकारचवी 
माकडे

सरपटणारे, झाडां्रवील प्राणवी ् जलचर प्राणवी
ग्ताळ प्रदेिातवील 

प्राणवी

ग्ताळ प्रदेिातवील 
् सरपटणारे प्राणवी

पानझडवी ्ने

४०० शकमवी १२०० शकमवी २००० शकमवी २८०० शकमवी ३६०० शकमवी

समिवीतोषण ्ने

०००

५०० मवी

१००० मवी

२००० मवी
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जया प्रदषेशात पाऊस वष्गभर असतो ्तया शिकाणही 
सदा्ररत वनषे आढळतात. जया प्रदषेशात पाऊस िरावहीक 
काळात पडतो ्तया शिकाणही वृक्ांचही घनता कमही ्ोत जातषे. 
वनांचया ऐवजही शवशवध प्रकारचषे गवत, खुरटही झुडपषे, काटषेरही 
वनसपतही इ्तयादही आढळतात.

ब्ाझहीलमधयषे जगातहील सवा्गशधक वनसपतींचया 
प्रजातही आ्षेत. यामधयषे सदा्ररत, शनमसदा्ररत, शुषक 
इ्तयादही वनसपतींचा समावषेश ्ोतो. यषेर्षे पाऊ ब्ासहील, 
रबर, म्ोगनही, रोझवुड, इ्तयादही वृक् व आमर (ऑशक्कड) 
वनसपतहीचया अनषेक प्रजातही आढळतात.

ब्ाझहीलमधहील सदा्ररत वषा्गवनांमुळषे वातावरणात 
मोठ्ा प्रमाणात प्राणवायू उपलबध ्ोतो. काब्गन 
डायऑकसाइडचषे प्रमाण कमही ्ोणयास ्तयामुळषे मदत ्ोतषे; 
म्णूनच या वषा्गवनांना ‘जगाचही रुफरुसषे’ असषे संबोधतात. 

भारत- वनसपती : 

लाकूड किहीण, जड व शटकाऊ असतषे. उदा., म्ोगनही, 
शशसव, रबर इ्तयादही. या वनांत अनषेक प्रकारचया वषेलही 
आ्षेत. या वनांत सवा्गशधक जैवशवशवधता आढळतषे.

भारतात १००० तषे २००० शममही पज्गनयाचया प्रदषेशात 
पानझडहीचही वनषे आढळतात. कोरड्ा ॠतूत बाषपहीभवनानषे 
पाणही कमही ्ोऊ नयषे म्णून वनसपतहीचही पानषे गळतात. 
उदा., साग, बांबू, वड शपंपळ इ्तयादही वनसपतही या वनांत 
आढळतात.

भारतात जया भागात दहीघ्गकाळ कोरडा उन्ाळा व 
५०० शममहीपषेक्ा कमही पज्गनय ्ोतो, अशा प्रदषेशात काटषेरही व 
झुडपही वनषे आढळतात. वनसपतींचही पानषे आकारानषे ल्ान 
असतात उदा., खैर, बाभूळ, खषेजडही, तसषेच कोररड, 
घायपात इ्तयादही शनवडुंगाचषे प्रकार दषेखहील आढळतात.

शकनाऱयालगत दलदलहीचया प्रदषेशात, खाड्ा व 
खाजणांचा भाग असतो तषेर्षे क्ारयुति मृदा व दमट ्वामान 
असतषे, अशा शिकाणही समुद्कािचही वनषे आढळतात. ्तयांना 

नकाशाशी मैत्री

आकृती ५.३

आकृतही ५.३ चया आधारषे 
खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे दा.

Ø श्माचछाशदत प्रदषेशात कोणतही 
वनषे आढळतात?

Ø कोण्तया शकनारपट् टहीवर 
समुद्कािचही वनषे प्रामुखयानषे 
आढळतात?

Ø कोण्तया प्रकारचया वनांनही 
भारताचा जासत प्रदषेश वयापला 
आ्षे? का?

Ø काटषेरही व झुडपही वनषे कोिषे 
आढळतात? का?

भौगोहलक सपष्ीकरण

भारतात वनांचषे खालहील 
प्रकार आढळतात.

भारतात सरासरही २००० 
शममहीपषेक्ा जासत पज्गनय, भरपूर 
सूय्गप्रकाश असलषेल्या भागांत 
सदा्ररत वनषे आढळतात. या 
वनांतहील वृक्ांचही पानषे रुंद व 
श्रवहीगार असतात. या झाडांचषे 
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संुद्हीचही वनषे शकंवा खाररुटहीचही वनषे म्णतात. या वनसपतींचषे 
लाकूड तषेलकट, ्लके आशण शटकाऊ असतषे.

भारतहीय श्मालयात उंचहीनुसार वनांचषे तहीन प्रकार 
पडतात. अशतउंच प्रदषेशात ्ंगामही रुलझाडषे असणारही वनषे, 
मधयम उंचहीवरहील प्रदषेशात पाईन, दषेवदार, रर अशा सूशचपणथी 
वृक्ांचही वनषे व पायरयालगतचही शमश्र वनषे आढळतात. 
्तयांमधयषे सूशचपणथी तसषेच पानझडही वृक् असतात. या वनांत 
साल वृक्ाचषे प्रमाण जासत आ्षे.
ब्ाझील वन्य जीवन :

आकृतही ५.४ चया आधारषे पुढहील प्र्नांचही उ्ततरषे दा.
Ø नकाशात दश्गवलषेल्या प्रजातींना नावषे दा. कोंडोर, 

ॲनाकोंडा अजगर, शसं्ासारखा शदसणारा सोनषेरही 
तामररन, मकाऊ इ्तयादही.

Ø ्षे प्राणही कोण्तया प्रदषेशात आढळतात? या वनप्रदषेशात 
्तयांचा अशधवास असणयाचही कारणषे कोणतही?

Ø शवसताराचया संदभा्गनषे वनप्रदषेशांचषे वगथीकरण करा.

नकाशाशी मैत्री

आकृती ५.४ 

द् वैतांचषे रंग

Ø कोण्तया दषेशात शवषुववृ्ततहीय वनषे अशधक 
आढळतात? ्तयाचषे कारण काय असावषे?

Ø भारतातहील काषेणतही वनषे ब्ाझहीलमधयषे आढळत 
ना्हीत?

Ø ब्ाझहीलमधहील काषेणतही वनषे भारतात आढळतात?

Ø कोण्तया दषेशात वनसपतींचही शवशवधता अशधक 
आढळतषे? ्तयामागचषे कारण काय असषेल?

Ø ्वामान व वनप्रकार लक्ात घषेता, कोण्तया दषेशांत 
वनांवर आधाररत वयवसाय भरभराटहीस यषेऊ 
शकतात?

भौगोहलक सपष्ीकरण

जगातहील इतर कोण्तया्ही दषेशापषेक्ा ब्ाझहीलमधयषे 
वनय जहीवनाचही शवशवधता अशधक आढळतषे. पॅँटानल या 
दलदलहीचया  प्रदषेशात म्ाकाय ॲनाकोंडा आढळतात. 

ब्ाझहीलमधयषे मोिषे शगनहीशपग 
व मगरही, सुसरही, माकडषे, 
पयुमा, शबबट्ा इ्तयादही 
प्राणही आढळतात. माशांचया 
प्रजातींमधयषे समुद्ातहील सवाड्ग 
शरश तसषेच नदहीतहील शपऱ्ाना 
व गुलाबही डॉक्ल्रन ्षे मासषे 
यषेर्हील वैशशषट् आ्षेत. 
कोंडोर ्ा खूप उंचावर उडणारा 
मोठ्ा आकाराचा पक्ही, 
शवशवध प्रकारचषे पोपट, मकाव, 
फ्षेशमंगो या पकयांचया प्रजातही 
आढळतात. लक्ावधही प्रकारचषे 
कीटक ्षेसुद्धा यषेर्हील वैशशषट् 
आ्षेत. अशा शवशवधतषेमुळषे 
ब्ाझहीलमधहील वनय जहीवन 
अशतशय समृद् ध आ्षे.

वनय प्राणयांचही बषेकायदषेशहीर 
तसकरही, सर्लांतररत शषेतही 
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आकृती ५.५ 

मािीत आिषे का तुमिांला ?

सन २०१६ चया सववेक्णानुसार ब्ाझहीलमधहील  
सुमारषे ५८३१ चौशकमही भूभागाचषे शनव्गनहीकरण EH$mM 

dfm©V झालषे ्ोतषे.

l बंगालचा वाघ l शसं्
l माळढोक l गंगषेतहील डॉक्ल्रन
l ऑशलव् ररडलषे कासव l सुसर
l एकशशंगही गेंडा l मगर
l बारशशंगा l शनलशगरही ता्षेर शषेळही
Ø भौगोशलक पररक्सर्तहीशही तषेर्हील प्राणही व वनसपतही यांचही  

सांगड घाला.
Ø याशशवाय इतर कोणतषे प्राणही तुम्ांला मा्हीत आ्षेत?
Ø भारतातहील वाघांचषे अशधवास प्रदषेशांचया नावास् 

नकाशात दाखवा. कोण्तया कारणांमुळषे ्तयांचा 
अशधवास या भागात असषेल?

भौगोहलक सपष्ीकरण

वनय प्राणयांचया बाबतहीत भारतात्ही प्रचंड शवशवधता 
आढळतषे. भारतात वनय प्राणयांचया अनषेक प्रजातही आ्षेत.

भारतातहील उषण व आद््ग 
वनांमधयषे ््ततही आढळतात. 
आसामचया दलदलहीचया प्रदषेशात 
एकशशंगही गेंडा आढळतो. वाळवंटही 
प्रदषेशात रानटही गाढवषे व उंट आ्षेत. 
श्मालयातहील बरा्गळ प्रदषेशात 
श्मशच्ततषे, याक आढळतात. 
द् शवपकल्पहीय प्रदषेशात भारतहीय 
गवा, अनषेक प्रकारचही ्रणषे, 
काळवहीट, माकड इ्तयादही प्राणही 
आढळतात. वाघ आशण शसं् ्षे 
दोन्ही प्राणही असणारा भारत ्ा 
जगातहील एकमषेव दषेश आ्षे. 

नदा, खाड्ा व 
शकनाऱयावरहील प्रदषेशात 
कासव, मगर, सुसर इ्तयादही 
प्राणही आढळतात. वनप्रदषेशात 
मोर, खंड्ा, शततर, कबुतरषे, 
शवशवधरंगही पोपट, पाणर्ळ जागही 
बदके, बगळषे व गवताळ प्रदषेशात 
माळढोकसारखषे पक्ही आढळतात. 

करून पिा.

भारत - वन्य जीवन :

पुढषे शदलषेलषे प्राणही आकृतही ५.५ मधहील नकाशा 
आराखड्ात ्तयांचया अशधवासानुसार शचन् व खुणांनही 
दाखवा व पुढहील प्र्नांचही उ्ततरषे दा.

(रोका), शनव्गनहीकरण,  प्रदूषण इ्तयादींमुळषे ्ोणारा 
पया्गवरणाचा ऱ्ास अशा समसया ब्ाझहीलसमोर आ्षेत, 
्तयामुळषे अनषेक सर्ाशनक वनय प्रजातही नामशषेष ्ोत आ्षेत.
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प्र्न १. पािात शदलषेलही माश्तही, आकृ्तया व नकाशषे यांचया आधारषे तक्तयातहील माश्तही भरा.

अ.क्र. वनांचा प्रकार गुणधम्ग भारतातील प्रदषेश ब्ाझीलमधील प्रदषेश
१. उषण कशटबंधहीय वनषे १. रुंदपणथी सदा्ररत वृक्
२. शनम वाळवंटही काटषेरही वनषे १.

२.
३. ‘सॅव्ाना’ १. तुरळक झुडपांसारखही झाडषे/

तुरळक झुडपषे व अवष्गण 
प्रशतकारक गवत

४. उषण कशटबंधहीय शनम पानझडही १. शमश्र सवरूपाचया वनसपतही

५. गवताळ प्रदषेश १. अजजेंशटनातहील ‘पंपास’ प्रमाणषे 
गवताळ प्रदषेश

प्र्न २. वषेगळा घटक ओळखा.
  (अ) ब्ाझहीलमधहील वनप्रकार-
   (i) काटषेरही झुडपही वनषे (ii) सदा्ररत वनषे
    (iii) श्मालयहीन वनषे (iv) पानझडही वनषे
  (आ) भारताचया संदभा्गत-
   (i) खाररुटहीचही वनषे (ii)   भूमधय सागरही वनषे   

 (iii) काटषेरही झुडपही वनषे (iv) शवषुववृ्ततहीय वनषे
  (इ) ब्ाझहीलमधहील वनय प्राणही-
   (i) अॅनाकोंडा (ii) तामररन
    (iii) मकाऊ (iv) शसं्
  (ई) भारतहीय वनसपतही-
   (i) दषेवदार (ii) अंजन
   (iii) ऑशक्कड (iv) वड

प्र्न ३. जोड्ा जुळवा.
  (अ) सदा्ररत वनषे (i) सुंद्ही
  (आ) पानझडही वनषे (ii) पाईन
  (इ) समुद्कािचही वनषे (iii) पाऊ ब्ासहील
  (ई) श्मालयहीन वनषे (iv) खषेजडही
  (उ) काटषेरही व झुडपही वनषे (v) साग
     (vi) आमर
     (vii) साल
प्र्न ४. र्ोडकयात उ्ततरषे दा.
  (अ) ब्ाझहील व भारतातहील नैसशग्गक वनप्रकारातहील 

 ररक सांगा.
  (आ) ब्ाझहील आशण भारतातहील वनय  

 प्राणहीजहीवन व नैसशग्गक वनसपतही यांचा 

जरा डोके चालवा.

पिा बरषे जमतषे का ?

F ‘रोका’सारखही शषेतही भारतामधयषे कोणकोण्तया भागांत आढळतषे? ्तयांचही नावषे काय?

भारत ्ा वैशशषट्पूण्ग वनय प्राणही असलषेला दषेश म्णून 
ओळखला जातो.

प्रदूषण, तसकरही व शनव्गनहीकरण यांमुळषे वनयप्राणयांचया 
अनषेक प्रजातही भारतातून नष् झाल्या आ्षेत. उदा., शच्तता. 
वनय प्राणयांचषे संरक्ण व वनांचषे संवध्गन व्ावषे या दृष्हीनषे 
भारत सरकारनषे अनषेक शिकाणही राष््हीय उदानषे, वनय 
प्राणयांचही तसषेच पकयांचही अभयारणयषे व राखहीव वनषे यांचषे 
जतन केलषे आ्षे.

‘वाघ’ ्ा भारताचा राष््हीय प्राणही आ्षे. वाघांचही 
संखया शदवसेंशदवस कमही ्ोत आ्षे. अशहीच पररक्सर्तही 
््ततींचही्ही आ्षे. तुम्ही अशा वनसपतही व प्राणयांचही 
माश्तही शमळवा. ्तयांचा अशधवास कोणता तषे शोधा. या 
प्राणयांचया संवध्गनासािही नषेमके काय करणषे गरजषेचषे आ्षे, 
कोण्तया शिकाणही तषे शकय आ्षे, याचषे सादरहीकरण तयार 
करा.
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 स्संबंध सपष् करा.
  (इ) ब्ाझहील व भारताला कोण्तया पया्गवरणहीय समसयांना 

 तोंड दावषे लागतषे?
  (ई) ब्ाझहील व भारतामधहील वनांचा ऱ्ास ्ोणयाचही  

 कारणषे कोणतही?
  (उ) भारताचा सवा्गशधक भाग पानझडही वनांनही का 

 वयापला आ्षे?
प्र्न ५. भौगोशलक कारणषे शल्ा.
  (अ) ब्ाझहीलचा उ्ततरभाग घनदाट वनांनही वयापला  

 आ्षे.

  (आ) श्मालयाचया उंच भागात वनसपतींचही संखया शवरळ 
 आढळतषे.

  (इ) ब्ाझहीलमधयषे कृमही कीटकांचही संखया जासत आ्षे.
  (ई) भारतातहील वनय प्राणयांचही संखया शदवसेंशदवस कमही  

 ्ोत आ्षे.
  (उ) भारताप्रमाणषे ब्ाझहीलमधयषे्ही प्राणही व वनसंवध्गनाचही  

 गरज आ्षे.

***

दषेवदार

पाईन

पाऊ ब्ासहील

रोका (Roca) : ब्ाझहीलमधयषे सर्लांतररत शषेतहीला रोका 
म्णतात. या पद्धतहीत वनांखालही असलषेलही जमहीन वृक्तोड 
करून शकंवा जाळून मोकळही केलही जातषे. या मोकळ्ा भूखंडावर 
पुढषे का्ही वषवे उदरशनवा्ग्ाचही शषेतही केलही जातषे.

खषेजडही
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कोण्तया्ही दषेशासािही लोकसंखया ्षे एक म्त्वाचषे 
संसाधन असतषे. दषेशाचया आशर््गक, सामाशजक प्रगतहीसािही 
लोकसंखया व शतचही गुणव्तता ्षे म्त्वाचषे घटक असतात. 
भारत व ब्ाझहील या दषेशांचया लोकसंखयषेचा अभयास करूया.
भारत :

आकृतही ६.१ (अ) व (आ) चया आधारषे खालहील 
प्र्नांचही उ्ततरषे शोधा व शल्ा.
Ø लोकसंखयषेचही सवा्गशधक घनता असलषेलषे प्रदषेश कोणतषे?
Ø सवाांत कमही लोकसंखयषेचही घनता असलषेलषे प्रदषेश 

कोणतषे?
Ø वरहील नकाशांचा शवचार करता भारतातहील राजयषे व 

करेंद्शाशसत प्रदषेशांचही शवभागणही खालहील तक्तयात करा.

रि. लोकसंखयषेचही घनता (दर चौशकमही) राजय व करेंद्शाशसत प्रदषेश
१. १०० पषेक्ा कमही
२. १०१ तषे २५०
३. २५१ तषे ५००
४. ५०१ पषेक्ा जासत

Ø प्राकृशतक रचना व ्वामान यांचा भारतातहील 
लोकसंखया शवतरणाशही स्संबंध जोडा व ्तयावर 
शटपणही शल्ा.

भौगोहलक सपष्ीकरण

भारताचही लोकसंखया २०११ चया जनगणनषेनुसार 
१२१ कोटही ्ोतही. लोकसंखयषेचया बाबतहीत भारत ्ा 
जगातहील रिमांक दोनचा दषेश आ्षे. भारत जगाचया एकूण 

क्षेत्रापैकी रति २.४१% भूक्षेत्र वयापतो, परंतु जगाचया 
एकूण लोकसंखयषेपैकी १७.५% लोकसंखया भारतात आ्षे. 
जनगणना २०११ नुसार भारताचया लोकसंखयषेचही सरासरही 
घनता ३८२ वयतिही प्रशत चौशकमही ्ोतही.

भारतातहील लोकसंखयषेचषे शवतरण असमान आ्षे. 
प्राकृशतक रचना, ्वामान व जहीवन जगणयाचही सुलभता या 
बाबींचा पररणाम लोकसंखयषेचया शवतरणावर ्ोताना शदसतो. 
सुपहीक जमहीन, मैदानही प्रदषेश, पाणयाचही उपलबधता असलषेल्या 
भागात अनषेक शतकांपासून मानवही वसतही सर्ाशपत झालषेलही 
आढळतषे. शषेतही व उदोगधंदषे यांमुळषे का्ही भागांमधयषे 
लाषेकसंखयषेचषे करेंद्हीकरण झालषे असून या भागात लोकसंखयषेचषे 
शवतरण दाट आ्षे. उदा., उ्ततरषेकडहील मैदानही प्रदषेश, शदल्ही, 
चषेनिई, कोलकाता, मुंबई, पुणषे, बंगळूरू इ्तयादही. याउलट 
पव्गतहीय, डोंगराळ, शुषक वाळवंटही प्रदषेश तसषेच घनदाट वनक्षेत्र 
जषेर्षे सुशवधांचा अभाव असतो. अशा प्रदषेशात लोकसंखयषेचषे 
शवतरण शवरळ प्रमाणात आढळतषे.

आकृती ६.१ (आ) : भारत- लोकसंख्या घनताआकृती ६.१ (अ) : भारत- लोकसंख्या हवतरण

६. लोकसंख्या
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आकृती ६.२ (अ) : ब्राझील-लोकसंख्रा वितरण

नकराशराशी मैत्ी

आकृती ६.२ (आ) :  ब्राझील-लोकसंख्रा घनतरा

ब्राझील :
आकृती ६.२ (अ) व (आ) च्या आधयारे उततरे लिहया.

हवयामयानयामुळे वसत्याांसयाठी सु्ोग् बनिया आहे. सुपीक 
जमीन व सांसयाधनयाांच्या उपिबधतेमुळे कृषी व उद्ोग 
्याांची ्या भयागयात भरभरयाट झयािेिी लिसते. पररणयामी ्या 
भयागयात िोकसांख्ेची घनतया जयासत आहे. ्याउिट ॲमेझॉन 
खोऱ्यातीि प्रलतकूि हवयामयान, जयासत पज्जन्मयान, िुग्जमतया 
आलण ियाट वने ् याांमुळे मयानवी वसत्या लनमया्जण होण्यास म्या्जिया 
पडतयात. त्यामुळे ्ेथे िोकसांख्ेचे लवतरण लवरळ आहे.

ब्याझीिचया मध् व पश्चमी भयाग हया कमी 
िोकसांख्ेचया आहे. ब्याझीिमधीि उच्चभूमींच्या ्या 
प्रिेशयात िोकसांख्ेची घनतया मध्म सवरूपयाची आढळते.

Ø कोणत्या भयागयात िोकसांख्या मोठ्या प्रमयाणयावर केंलरित 
झयािेिी आढळते?

Ø कोणत्या भयागयात िोकसांख्या अत ा्ंत कमी आहे?
Ø तुमही आतयाप य्ंत केिेल्या ब्याझीि िेशयाच्या 

अभ्यासयाच्या आधयारे िोकसांख्ेच्या असमयान 
लवतरणयािया कोणते घटक कयारणीभूत असतीि, ्यावर 
एक लटपणी त्यार करया.

Ø उपरोक्त नकयाशयातीि लवतरण कोणत्या पद्धतीने 
ियाखविे आहे.

भौगोवलक स्पष्ीकरण
ब्याझीि हया िलषिण अमेररकया खांडयातीि सवयायंत जयासत 

िोकसांख्या असिेिया िेश आहे. जनगणनया २०१० नुसयार 
सुमयारे १९ कोटी िोकसांख्ेसह ब्याझीिचया जगयात पयाचवया 
क्रमयाांक ियागतो. षिेत्रफळयाच्या दृष्ीनेही हया िेश जगयात 
पयाचव्या क्रमयाांकयावर आहे. पृथवीच्या भूभयागयापैकी ५.६% 
भयाग ब्याझीिने व्यापिया आहे, मयात्र जगयाच्या िोकसांख्ेपैकी 
फक्त २.७८% िोकसांख्या ्या िेशयात आहे. त्यामुळे 
्या िेशयात िोकसांख्ेची सरयासरी घनतया २३ व्क्ती प्रलत 
चौलकमी एवढी आहे.

ब्याझीिमध्े िोकसांख्ेचे लवतरण असमयान आहे. 
बहुतयाांश िोकसांख्या पूव्ज लकनयारपट् टीच्या ३०० लकमी 

रुंिीच्या पट् ट्यात आढळते. हया ियाट िोकसांख्ेचया 
प्रिेश ब्याझीिच्या लकनयारपट् टीजवळीि सखि भयाग 
आहे. त्यातही आग्े् लकनयारपट् टीचया भयाग हया अनुकिू 

जररा डोके चरालिरा.

(आ)(अ)

 =  ८० व्क्ती

Ø ‘अ’ आलण ‘आ’ ् या प्रत्ेकी एक चौरस लकमीमधीि 
िोकसांख्ेची घनतया लकती ते सयाांगया.
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भौगोहलक सपष्ीकरण
दोन्ही दषेशांचया संदभा्गत लोकसंखयषेचही खालहील 

वैशशषट्षे िळकपणषे जाणवतात.
l गषेल्या अनषेक दशकांत ब्ाझहीलमधयषे शलंग गुणो्ततर 

१००० पषेक्ा जासत आ्षे.
l ब्ाझहीलचया शलंगगुणो्ततराचा शवचार करता या 

दषेशातहील क्सत्रयांचही संखया २००१ पासून पुरुषांचया 
संखयषेपषेक्ा लक्णहीय वाढलही आ्षे.

l भारतात पुरुषांचही संखया क्सत्रयांपषेक्ा जासत आ्षे.
l भारतात गषेलही शक्तयषेक दशके शलंग गुणो्ततरात चढ-

उतार झालषेला पा्णयास शमळतो. १९९१ नंतर शलंग 
गुणो्ततरात र्ोडही वाढ झालही आ्षे.

लोकसंख्यषेची रचना :
हलंग गुणोततर :

आकृती ६.३

्षे आलषेख ब्ाझहील आशण भारत यांचषे 
शलंग गुणो्ततर दश्गवतात.

्षे आलषेख काय दश्गवतात?

शलंग गुणो्ततर म्णजषे काय?

शलंग गुणो्ततर म्णजषे एखादा 
प्रदषेशातहील दर ्जारही पुरुषांचया तुलनषेत 

असलषेलही क्सत्रयांचही संखया.

िषे नषेिमी लक्ात ठषेवा.

‘मुलगही वाचवा, मुलगही 
शशकवा’ या शवचाराचही आपल्या 
दषेशाला शनतांत आव्यकता आ्षे.

पिा बरषे जमतषे का ?

Ø एखादा प्रदषेशात शलंग गुणो्ततर कमही असल्यास 
्तयाचही कारणषे काय? 

Ø भारतात पुरुषांचही संखया क्सत्रयांपषेक्ा जासत आ्षे. 
अशहीच पररक्सर्तही भारतातहील सव्ग राजयांमधयषे आ्षे 
का तषे शोधा.

वरहील आलषेखांवरून असषे लक्ात 
यषेतषे की ब्ाझहीलमधहील क्सत्रयांचषे प्रमाण 
पुरुषांपषेक्ा नषे्महीच जासत राश्लषे आ्षे. 
भारतात मात्र ्षे प्रमाण नषे्महीच कमही 

राश्लषे  आ्षे.

शल
ंग 

गुण
ो्तत

र

वष्ग

हलंग गुणोततर (भारत)

शल
ंग 

गुण
ो्तत

र

वष्ग

हलंग गुणोततर (ब्ाझील)
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म्णजषे आपण दषेशातहील शवशवध 
वयोगटांतहील मश्ला आशण पुरुषांचही 

संखया शकंवा टके्वारही 
ओळखू शकतो का?

याचा उपयोग 
काय?

भौगोहलक सपष्ीकरण

l लोकसंखयषेचया वय-रचनषेचा शवचार करता ब्ाझहीलचही 
लोकसंखया ्ळू्ळू वृद्ध्तवाकडषे झुकत असून, 
भारतात पररक्सर्तही वषेगळही आ्षे. भारतात तरुण वयोगट 
जासत आ्षे, म्णजषेच भारताकडषे काय्गशहील मनुषयबळ 
जासत आ्षे.

व्य आहण हलंग-मनोरा :

आकृती ६.४

करून पिा.

Ø वरहील दोन्ही आलषेखांचा उपयोग करून 
शवशवध वयोगटांतहील सत्रही व पुरुषांचया 
संखयषेत ररक आ्षे का तषे शोधा.

Ø कोण्तया वयोगटांत ्ा ररक प्रामुखयानषे 
आढळतो?

्ाषे, ्षे लोकसंखयषेचषे
वय आशण शलंग, 

दाखवणारषे आलषेख 
आ्षेत. याला 

लोकसंखयषेचा मनोरा 
असषे्ही म्णतात.

एखादा प्रदषेशातहील वय व शलंग 
या संदभा्गनषे लोकसंखयषेचा अभयास 

करणयासािही या आलषेखाचा 
उपयोग ्ोतो.

्ो. ्तयामुळषे आपल्याला
दषेशात मुलषे, तरुण व वृद्ध लोक शकतही 

आ्षेत, ्षे दषेखहील कळतषे.

वरहील आलषेखांतून ्षे लक्ात यषेतषे, की दोन्ही 
दषेशांमधयषे तरुणांचही संखया खूप मोिही आ्षे; परंतु भारतामधयषे 
ब्ाझहीलपषेक्ा मुलांचही टके्वारही जासत आ्षे. ब्ाझहीलमधयषे 

८० वषाांपषेक्ा जासत वय असलषेल्या लोकांचही 
टक्ेवारही भारतापषेक्ा जासत आ्षे.

्षे आलषेख 
जरा वषेगळषे 
वाटतात !

ब्ाझील २०१६

सत्रहीपुरुष

लोकसंखयषेचही टक्ेवारही

वय
ोग

ट

भारत २०१६

सत्रहीपुरुष

लोकसंखयषेचही टक्ेवारही

वय
ोग

ट
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भौगोहलक सपष्ीकरण

l लोकसंंखया वाढहीचषे प्रमाण ब्ाझहीलमधयषे बऱयापैकी 
कमही झालषेलषे आ्षे. भारतात अजून्ही तशही क्सर्तही 
ना्ही. २००१ तषे २०११ चया दशकात भारताचही 
लोकसंखया १८.२ कोटहीनषे वाढलही.

l भारतातहील लोकसंखया वाढहीचा दर १९७१ पयांत जासत 
्ोता. ्तयानंतर ्ा दर क्सर्रावला. वत्गमानकाळात 
लोकसंखयावाढहीचा दर कमही ्ोत आ्षे, परंतु 
लोकसंखया वाढत आ्षे.

l ब्ाझहीलचया आलषेखाचषे शनरहीक्ण करता असषे लक्ात 
यषेतषे, की लोकसंखया वाढहीचा दर कमही ्ोत असून 
पुढचया दोन दशकांत ब्ाझहीलचही लोकसंखया 
वाढणयाचही शकयता कमही आ्षे.

लोकसंख्या वाढीचा दर :

आकृती ६.५

्षे आलषेख काय 
दश्गवतात?

्षे आलषेख  ब्ाझहील
आशण भारतातहील 

लोकसंखया वाढहीचषे प्रमाण 
दश्गवत आ्षेत.

अरषे ! पण या आलषेखात 
तर रषेषा खालही जाताना 
शदसतषेय. मग ्षे कसषे?

बरोबर! रषेषा जरही खालही जात असल्या
तरही ्तयाचा अर््ग लोकसंखया कमही ्ोत आ्षे 

असा ना्ही. तो रति वाढहीचषे प्रमाण 
आधहीचया दशकापषेक्ा कमही 

झालषेलषे दाखवत आ्षे.

याचा अर््ग ब्ाझहीलचही लोकसंखया 
कमही ्ोत आ्षे.

ना्ही! याचा अर््ग लोकसंखयषेचही 
वाढ कमही आ्षे. वरिाचा कल पा्ता नजहीकचया 

काळात ब्ाझहीलचया लोकसंखयषेचही वाढ 
कमही गतहीनषे ्ोईल, असषे म्णता यषेईल.

वष्ग
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आ्युमा्थन :

भौगोसलक सपष्ीकरण

 l देशयचल्य सरयसरी आलु्मय्गनयत झयलेली ियढ िी 
समयजयचल्य प्रगतीचे एि मित्ियचे लक्ण आिे. 
आरोगल्विषल्ि सुविधय ियढलल्य, िैद्िील् क्ेत्रयत 
प्रगती झयली आवण जीिनसत्िलु्क्त मुबलि 
आियर वमळू लयगलय, िी आल्ुमय्गन ियढू लयगते. 
वििसनशील देशयांमधल्े आलु्मय्गन अजूनिी िमी आिे; 
परांतु सयमयवजि ि आव ््गि विियसयबरोबर तल्यमधल् े
िळूिळू ियढ िोत आिे.

आकृती ६.६

िे आलेख ब्यझील आवण 
भयरतयतील वल्क्तींचे सरयसरी 

आल्ुमय्गन दश्गितयत, नयिी िय?

िोल्! पण सरयसरी आल्ुमय्गन 
मिणजे ियल्?

ल्यचय अ््ग असय, िी एखयद्य 
प्रदेशयत जनमयलय आलेली वल्क्ती 
सरयसरी विती िषवे जगू शिते.

ल्यचय अ््ग असय िोतो, िी 
आपण भयरतील् सरयसरी ६८ 

िष्ग जगतो.

िो आवण ब्यझीलचे
लोि सरयसरी  

७५ िष्ग जगतयत.

१९६० लय भयरतील्यांचे आल्ुमय्गन ४१ 
िषय्गपेक्य िमी दयखिते आिे; पण 
आतय ते ियढले आिे. भविषल्यत

ते आणखी ियढेल.जरा डोके चालवा.

Ø आलु्मय्गनयतील ियढ ि लोिसांखल्ेची ियढ ल्यांचय 
सिसांबांध असतो िय ि िसय?

सर
यस

री 
आ

ल्ुम
य्गन

िष्ग

सर
यस

री 
आ

ल्ुम
य्गन

िष्ग
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िष्ग

सय
क्र

तेच
े प्र

मय
ण 

%

िाक्रता
(भारत)

िाक्रता प्रमाण :

ल्यपूिथीचल्य सांभयषणयांप्रमयणे आिृती ६.७ 
मधील आलेखयांसयठी सांभयषण तल्यर िरय 
ि वलिय.

करून पहा.

आकृती ६.७

जरा डोके चालवा.

द् वैतांचे रंग

पहा बरे जमते का ?

माहीत आहे का तुमहांला ?

जरा सवचार करा.

आिृती ६.३ ते ६.७ मधल्े लोिसांखल्ेचल्य विविध 
िैवशष्टयांचे आलेख वदले आिेत. ल्य आलेखयांचे ियचन िरय. 
तल्यआधयरे पुढील प्र्नयांिर चचय्ग िरय ि उततरे वलिय.
Ø िोणतल्य देशयचे वलांग गुणोततर जयसत आिे?
Ø सयक्रतय जयसत असलेलय देश िोणतय?
Ø िोणतल्य देशयत लोिसांखल्ेची ियढ अवधि िोत आिे?
Ø िोणतल्य देशयत सरयसरी आल्ुमय्गन जयसत आिे?
Ø िोणतल्य देशयत िृद्धयांचे प्रमयण जयसत आिे?

िरील वििेचन लक्यत घेतय भयरतयतील 
लोिसांखले्बयबत आपण िोणतय विचयर िरयल्लय 
ििय? आपलल्य मनुषल्बळयचय सुल्ोगल् ियपर िसय िरतय 
ल्ेईल? शसत्रल्यांचे प्रमयण ियढेल ि जनमदरयिर वनल्ांत्रण 
ठेिणल्यसयठी ियल् िरतय ल्ेईल ल्यबयबत प्रतल्ेिी दोन ते 
तीन ियकल्े वलिय.

Ø लोिसांखल्ेचल्य रचनेत 
अिलांवबत गटयांतील लोियांची 
सांखल्य ियढली तर तल्यचय 
पररणयम अ््गवल्िस्ेिर िसय 
िोईल?

Ø दोनिी देशयांचल्य लोिसांखल्ेचल्य 
घनतयदश्गि नियशयांची सूची 
अभल्यसय. तल्यमधल्े िोणतय 
फरि आढळतो ते पिय. िोणतय 
वनषिष्ग ियढतय ल्ेईल?

भयरतयमधल्े जनगणनय ियल्य्गलल्यिडून 
दर दिय िषयांनी जनगणनय िोते. तल्यचप्रमयणे 
ब्यझीलमधल्े IBGE मिणजे Brazilian Institute 

of Geography and Statistics ल्य सांस्ेिडून 
दर दिय िषयांनी जनगणनय िरणल्यत ल्ेते. ल्य दोनिी 
देशयांतील पविले जनगणनय सिवेक्ण १८७२ सयली 
झयले.

भयरतयची जनगणनय दशियरांभी िोते 
(१९६१, १९७१ .....)

ब्यझीलची जनगणनय दशियांती िोते 
(१९६०, १९७० .....)

िष्ग

सय
क्र

तेच
े प्र

मय
ण 

%

िाक्रता
(ब्ाझील)
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(अ)

(अा)

प्रश्न	 १.	 खालील	विधा्ने	चूक	की	बरोबर	ते	सांगा.	चुकीची	विधा्ेन	
दुरुसत	करा.

	 	 (अ)	 भारतापेक्ा	 ब्ाझीलमध्े	 साक्रतेचे	 प्रमाण	 अवधक	
	 आहे.

	 	 (आ)	ब्ाझीलमधील	 लोक	 ईशान्	 भागापेक्ा	 आग्े्	
	 भागात	राहणे	जासत	पसंत	करतात.

	 	 (इ)	 भारतातील	लोकांचे	आ्ुमामा्न	कमी	होत	आहे.
	 	 (ई)	 भारताच्ा	िा्व्	भागात	दाट	लोकिसती	आहे.
	 	 (उ)	 ब्ाझीलच्ा	पशशचम	भागात	दाट	लोकिसती	आहे.
प्रश्न	 २.	 वदलेल्ा	सुच्ने्नुसार	प्रश्नांची	उततरे	वलहा.
	 	 (अ)	 भारतातील	 खालील	 राज्ांची	 ्नािे	 लोकसंख्ेच्ा		

	 वितरणा्नुसार	उतरत्ा	क्रमा्ेन	वलहा.
	 	 	 वहमाचल	 प्रदेश,	 उततर	 प्रदेश,	 अरुणाचल	 प्रदेश,	

	 मध्प्रदेश,	आंध्रप्रदेश.
	 	 (आ)	ब्ाझीलमधील	खालील	राज्ाचंी	्नािे	लोकसंख्ेच्ा		

	 वितरणा्नुसार	चढत्ा	क्रमा्ेन	वलहा.
	 	 	 ॲमेझॉ्नस,	 ररओ	 दी	 ज्ेनरीओ,	 अलागिास,	 सािो		

	 पािलो,	पॅरा्ना.
	 	 (इ)	 लोकसंख्ेिर	 पररणाम	 करणाऱ्ा	 पुढील	 घटकांच	े

	 अ्नुकूल	ि	प्रवतकूल	अशा	गटांत	िगगीकरण	करा.	
	 सागरी	 साशनिध्,	 रसत्ाची	 कमतरता,	 समशीतोषण		
	 हिामा्न,	 उद्ोगधंद्ांची	 उणीि,	 ्निी्न	 शहर	े
	 आवण	 ्नगरे,	 उषण	 कवटबंधी्	 आर्मा	 ि्ने,	 खव्नजे,	
	 व्नमशुषक	हिामा्न,	शेतीस	उप्ुक्त	जमी्न.

प्रश्न	 ३.	 खालील	प्रश्नांची	उततरे	वलहा.
	 	 (अ)	 भारत	ि	ब्ाझील	् ा	देशांच्ा	लोकसंख्ा	वितरणातील		

	 साम्	ि	फरक	सपष्ट	करा.
	 	 (आ)	लोकसंख्ा	 वितरण	आवण	हिामा्न	्ांचा	सहसंबंध		

	 उदाहरणे	देऊ्न	सपष्ट	करा.
प्रश्न	 ४.	 भौगोवलक	कारणे	वलहा.

	 (अ)	 लोकसंख्ा	हे	एक	महत्िाचे	संसाध्न	आहे.
	 (आ)	ब्ाझीलच्ा	लोकसंख्ेची	सरासरी	घ्नता	खूप	कमी		

आहे.
	 (इ)	 भारताच्ा	लोकसंख्ेची	सरासरी	घ्नता	जासत	आहे.
	 (ई)	 ॲमेझॉ्न	 ्नदीच्ा	 खोऱ्ात	 लोकसंख्ेचे	 वितरण	

विरळ	आहे.
	 (उ)	 गंगेच्ा	खोऱ्ात	लोकसंख्ेचे	वितरण	दाट	आहे.

प्रश्न	 ५.	 (अ)	 एक	 चौवकमी	 क्ेत्र	 दशमािणाऱ्ा	 ‘अ’	 ि	 ‘आ’		
	 चौको्नांमधील	लोकसंख्ेच्ा	घ्नतेची	तुल्ना	करू्न		
	 िगमािारी	करा.

	 	 (अा)	आकृती	 ‘आ’	मधील	एक	 वचनह	 	=	१००	 व्क्ती		
	 असे	प्रमाण	असल्ास	सत्री-पुरुष	प्रमाण	सांगा.

प्रश्न	 ६.	आकृती	 ६.१	 ‘आ’	 मधील	 लोकसंख्ेच्ा	 घ्नतेविष्ी	
भाष्	करा.

उपक्रम :
तुमच्ा	वजलह्ाच्ा	लोकसंख्ेची	तालुकाव्नहा्	आकडेिारी	

वमळिा	 ि	 ती	 लोकसंख्ा	 वजलह्ाच्ा	 ्नकाशात	 वटंब	 पद्धती्ने	
दाखिा.

***
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भारतातील वसत्यांच्या आकृहतबंधाची उदािरणषे :

थोडषे आठव्ूया.

खालहील तक्तयात का्ही सोई-सुशवधा शदल्या आ्षेत. 
या सुशवधा रति ग्ामहीण शकंवा रति नागरही भागांत उपलबध 
असतात, की दोन्हीकडषे असतात.

तक्तयामधयषे ü अशही खूण करून वगथीकरण पणू्ग करा. 
तुमचया पररसरात आढळणाऱया सशुवधांवर पाच वाकयषे शल्ा.

सोई-सुहवधा ग्ामीण नागरी
पषेट्ोल पंप
शचत्रपटगृ् षे

आिवडषे बाजार
प्रार्शमक आरोगय करेंद्

पोलहीस चौकी
कला दालन
ग्ामपंचायत

कृषही उ्तपनि बाजार सशमतही
प्रार्शमक शाळा
माधयशमक शाळा
म्ाशवदालय

दुकान
बहुशवध शशु्रूषा रुगणालय

मषेट्ो सटषेशन
बससर्ानक
शवदापहीि

आकृतही ७.१ (अ) व (आ) मधयषे दश्गवलषेल्या 
भारतातहील वस्तयांचषे शनरहीक्ण करा व उ्ततरषे दा.
Ø वस्तयांचषे प्रकार ओळखा.

Ø करेंशद्त वसतही कोणतही आ्षे? ्तयाचषे कारण काय 
असषेल?

Ø शवखुरलषेल्या वसतहीचा भाग कोणता आ्षे? ्तयाचषे 
कारण काय असषेल?

Ø या वस्तया भारताचया कोण्तया प्रदषेशातहील असतहील, 
याचा अंदाज करा.

भौगोहलक सपष्ीकरण
भारतात ्वामानातहील शभनिता, पाणयाचही 

उपलबधता, जशमनहीचा उतार व सुपहीकता यांमुळषे वस्तयांचया 
आकृशतबंधात शवशवधता आढळतषे.

उ्ततर भारतहीय मैदानही प्रदषेश, पूव्ग शकनारपट् टही, नम्गदषेचषे 
खाषेरषे, शवंधय पिार व शषेतहीखालही असणारषे भारतातहील इतर 
भाग या शिकाणही करेंशद्त वस्तया आढळतात.

याउलट मधय भारताचा वनाचछाशदत भाग, 
राजसर्ानचा पक््चम व दशक्ण भाग, श्मालयाचा उतार व 
शवखंशडत तसषेच उंचसखल प्रदषेशात मानवही वस्तया शवरळ व 
शवखुरलषेल्या आढळतात.

आकृती ७.१ (आ)आकृती ७.१ (अ)

जरा हवचार करा.
आकृतही ७.१ ‘अ’ अाशण ‘आ’ या उपग््हीय 

प्रशतमांमधहील वस्तया नागरही आ्षेत की ग्ामहीण तषे सांगा.

७. मानवी वसती



47

आकृती ७.२ (अ) : ॲमषेझॉन नदीचा सखल प्रदषेश आकृती ७.२ (आ) : सावो पावलो शिर प्रहतमा

आकृती ७.३ : सावो पावलो शिर आकृती ७.४ : ॲमषेझॉन नदी - वन

करून पिा.

आकृतही ७.२ (अ) व (आ) मधयषे ब्ाझहीलमधहील 
वस्तया दश्गवल्या आ्षेत. ्तयांपैकी एक ॲमषेझॉन नदहीचया 
सखल प्रदषेशात असून दुसरही शकनाऱयावरहील प्रदषेशातहील 
आ्षे. या वस्तयांचया आकशृतबंधाचषे नहीट शनरहीक्ण करा.  
आकृशतबंधांचा प्रकार ओळखा व ्तयांचषे दाट शकंवा शवरळ 
शवतरण यांवर भाषय करा.

भौगोहलक सपष्ीकरण
ब्ाझहीलमधयषे सुरुवातहीचया वस्तया युरोपमधून 

आलषेल्या वसा्तवादांनही शनमा्गण केल्या. या वस्तया 
प्रामुखयानषे ब्ाझहीलचया शकनारही प्रदषेशात झाल्या. आता या 
वस्तया शवकशसत झाल्या असून ्तया दाट घनतषेचया आ्षेत. 
या वस्तयांचया शवकासाचही प्रमुख कारणषे खालहीलप्रमाणषे 
आ्षेत.

शकनारपट् टहीचषे सम व दमट ्वामान, मुबलक पाणही 
पुरविा, साधनसंप्ततहीचही उपलबधता, शषेतहीपूरक जमहीन 
इ्तयादींमुळषे या भागात जमहीन जरही कमही असलही तरही्ही दाट 
वसतही आढळतषे. उदा., सावो पावलो

सावो पावलोचा प्रदषेश सुपहीक जशमनहीचा आ्षे. 

ब्ाझीलमधील वसत्यांच्या आकृहतबंधाची उदािरणषे :

कॉरीचया उ्तपादनासािही ्ा प्रदषेश सुयोगय आ्षे. या प्रदषेशात 
खशनजाचा मुबलक सािा आ्षे. या शिकाणही ऊजवेचा अखंशडत 
पुरविा ्ोतो. यषेर्षे वा्तुकीचया सोई्ही चांगल्या शवकशसत 
झाल्या आ्षेत. वरहील सव्ग कारणांमुळषे सावो पावलो यषेर्षे 
मानवही वसतही करेंशद्त झालषेलही आढळतषे. आकृतही ७.३ प्ा.

ब्ाझहीलचया ईशानय भागातहील उच्चभूमहीचा प्रदषेश 
अवष्गणग्सत असल्यानषे या भागात शषेतहीचा शवकास मया्गशदत 
झाला आ्षे. या भागात ग्ामहीण वस्तया शवखुरलषेल्या व शवरळ 
सवरूपात आ्षेत.

शकनाऱयाकडून ब्ाझहीलचया अंतग्गत प्रदषेशात ॲमषेझॉन 
नदहीचया खोऱयात जाताना मानवही वस्तया अशधक शवरळ ्ोत 
जातात. ्तयाचही प्रमुख कारणषे पुढहीलप्रमाणषे आ्षेत.
l प्रदषेश घनदाट शवषुववृ्ततहीय वनानषे वयापलषेला आ्षे.  

आकृतही ७.४ प्ा.
l ्वामान रोगट असून मानवही वसतहीस अनुकूल ना्ही. 
l साधनसंप्ततहीचा शोध व वापर यांवर शनसग्गत:च मया्गदा 

आ्षेत.
l या भागात वा्तुकीचया सोई अशतशय मया्गशदत 

सवरूपात शवकशसत झालषेल्या आ्षेत.
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भारत-नागरीकरण :
एकूण लोकसंखयषेपैकी शकतही टक्े लोक श्रांत 

रा्तात, ्तया आधारषे नागरहीकरणाचही पातळही िरवता यषेतषे. 

सांगा पािू !

आकृती ७.५ : भारत - नागरीकरणाचा कल (१९६१-२०११)

भारत- नागरीकरणाचा कल

आकृतही ७.५ चषे वाचन करा आशण खालहील प्र्नांचही 
उ्ततरषे शल्ा.
Ø १९६१ सालही नागरहीकरण शकतही टक्े झालषे ्ोतषे?
Ø कोण्तया दशकात नागरहीकरण सवा्गशधक ्ोतषे?
Ø कोण्तया दशकात नागरहीकरणाचही वाढ अशतशय कमही 

्ोतही?
Ø रषेषालषेखाचा कल पा्ता भारतातहील नागरहीकरणाबाबत 

तुम्ही कोणता शनषकष्ग काढाल?

भौगोहलक सपष्ीकरण

आलषेखावरून असषे सपष् ्ोतषे, की भारतातहील 
नागरहीकरणाचा वषेग कमही आ्षे. भारतातहील नागरहीकरणाचा 
कल २०११ सालही ३१.२% ्ोता. तो शवकशसत दषेशांचया 
तुलनषेत रारच कमही ्ोता. असषे असलषे तरही दषेशातहील 

नागरही लोकसंखयषेत वाढ ्ोत आ्षे. नागरहीकरणांसािही 
उदयास आलषेलही नवहीन श्रषे, ्तयांचा वाढता शवसतार, ्तया 
श्रांबाबतचषे शनयोजन इ्तयादही बाबही म्त्वाचया आ्षेत.

भारतातहील नागरहीकरणाचही पररक्सर्तही पा्ता 
उ्ततरषेचया तुलनषेत दशक्णषेकडषे नागरहीकरण जासत झालषेलषे 
आढळतषे. गोवा ्षे सवा्गशधक नागरहीकरण झालषेलषे राजय 
आ्षे. या राजयातहील सुमारषे ६२% लोकसंखया श्रही भागांत 
रा्तषे. शदल्ही करेंद्शाशसत प्रदषेशाचषे नागरहीकरण ८०% चया 
वर झालषेलषे आ्षे. तशमळनाडू, म्ाराष््, गुजरात आशण 
केरळ या राजयांत नागरहीकरण अशधक झालषे आ्षे. श्माचल 
प्रदषेश, जममू-का्महीर, उ्ततराखंड, शब्ार आशण राजसर्ान 
या राजयांत नागरहीकरण कमही झालषेलषे आढळतषे.

ब्ाझील नागरीकरण :

करून पिा.

पषृ्ठ ४९ वरहील तक्तयात ब्ाझहीलमधहील नागरही 
लोकसखंयषेचही टक्वेारही शदलही आ्षे. या तक्तयाचया आधारषे 

पिा बरषे जमतषे का ?

मािीत आिषे का तुमिांला ?

भारतहीय उपखंडाला खूप प्राचहीन इशत्ास आ्षे. 
या प्रदषेशातहील लोक अनषेक शपढांपासून नदहीशकनारही, 
पिारावर व डोंगरांवरदषेखहील नांदत आ्षेत. इंद्प्रसर् 
(शदल्ही), शमशर्ला, वाराणसही, ्डपपा, मो्ेंजोदडो, 
उजजैन, प्रशतष्ठान (पैिण) या ्तया ्तया काळातहील नागरही 
वस्तया ्ो्तया. यावरून भारताला नागरहीकरणाचही मोिही 
परंपरा आ्षे ्षे समजतषे.

तक्तयातहील माश्तहीचया आधारषे श्रही लोकसंखयषेचही टके्वारही दश्गवणारा क्षेत्रघनही नकाशा सूचहीस् तयार करा व टहीप शल्ा.

अ. क्र. नागरी लोकसंख्या टक्ेवारी राज्यषे/केंद्शाहसत प्रदषेश (गटातील)

१. ०-२० श्माचल प्रदषेश, शब्ार, आसाम, ओशडशा

२. २१-४० मषेघालय, उ्ततर प्रदषेश, अरुणाचल प्रदषेश, छ्ततहीसगड, झारखंड, राजसर्ान, शसक्ीम, 
शत्रपुरा, जममू आशण का्महीर, नागालँड, मशणपूर, उ्ततराखंड, पक््चम बंगाल, आंध्रप्रदषेश, 
्ररयाणा, अंदमान आशण शनकोबार बषेटषे, पंजाब, कना्गटक, मधयप्रदषेश.

३. ४१-६० गुजरात, म्ाराष््, दादरा आशण नगर ्वषेलही, केरळ, तशमळनाडू, शमझोराम.

४. ६१-८० गोवा, पुदुच्चषेरही, दमण आशण दहीव, लक्द् वहीप.

५. ८१-१०० चंदहीगढ, राष््हीय राजधानही क्षेत्र शदल्ही (NCT).

वष्ग

ना
गर

हीक
रण

स्रोत : जनगणना २०११
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‘रषेषालषेख’ तयार करा. ्तयाचा अभयास करून खालहील प्र्नाचंही 
उ्ततरषे दा.

ब्ाझहील-नागरही लोकसंखयषेचही टक्ेवारही (१९६०-२०१०)
१९६० १९७० १९८० १९९० २००० २०१०
४७.१ ५६.८ ६६.० ७४.६ ८१.५ ८४.६

Ø आकडषेवारहीतहील वषाांतर शकतही आ्षे?

Ø कोण्तया काळात नागरहीकरण वषेगानषे झालषेलषे 
आढळतषे?

Ø आलषेखाचषे शव्लषेषण करणारही पाच वाकयषे शल्ा.

पिा बरषे जमतषे का ?
खालहील दोन उपग््हीय प्रशतमांचषे शनरहीक्ण करा. 

भूरचनषेचया संदभा्गत वसतहीचषे वण्गन करा. प्राकशृतक रचनषेचा 
शवचार करता या वस्तयाचंषे सर्ान कोिषे आ्षे तषे सांगा. ्तयांचा 
आकृशतबंध व भशवषयातहील शवसताराचया मया्गदा शोधा.

द् वैतांचषे रंग

l आकृतही ७.५ चया रषेषालषेखाचही ब्ाझहीलचया 
तुम्ही काढलषेल्या रषेषालषेखाशही तुलना करा. दोन्ही 
दषेशांतहील नागरहीकरणात कालानुरूप कसा ररक 
्ोत गषेला याबद्दल पाच ओळही शल्ा.

l पुढहील मुद् दांचया आधारषे भारत व ब्ाझहीलमधहील 
वस्तयांचही तुलना करा (आकृतही ७.१ व ७.२) 
व ्तयावर संशक्प्त टहीप दा. (अ) सर्ान                  
(ब) आकृशतबंध (क) प्रकार (ड) शवरळ-दाट.

भौगोहलक सपष्ीकरण
शवकसनशहील दषेशांपैकी ब्ाझहील ् ा अशधक नागरहीकरण 

झालषेला एक दषेश आ्षे. या दषेशाचया नागरहीकरणाचही प्रशरिया 
वैशशषट्पूण्ग आ्षे. ब्ाझहीलचही सुमारषे ८६% लोकसंखया 
श्रही भागांत रा्तषे. १९६० तषे २००० या चार दशकांत 
नागरहीकरणाचा वषेग जासत ्ोता; परंतु ्तयानंतर मात्र 
ब्ाझहीलमधहील नागरहीकरणाचा वषेग मंदावला आ्षे.

ब्ाझहीलमधहील प्रामुखयानषे दशक्ण आशण आनिषेय 
भागांत ‘सावो पावलो’ या म्ानगरात आशण औदोशगक 
प्रदषेशात नागरहीकरणाचही वाढ सवा्गशधक आ्षे. दषेशातहील 
रति का्ही भाग ांतच ्ोणारही  लोकसंखयषेचही वाढ व    

वस्तयांचषे ्ोणारषे करेंद्हीकरण लक्ात घषेऊन ब्ाझहील सरकारनषे 
‘पक््चमषेकडषे चला’ या धोरणाला प्रो्तसा्न शदलषे आ्षे. 
्तयामुळषे का्ही भागांतच ्ोणारषे नागरहीकरण कमही ्ोऊन 
लोकसंखयषेचषे शवकरेंद्हीकरण ्ोईल आशण दषेशातहील 
लोकसंखया शवतरणातहील असमतोल कमही ्ोईल.

आकृतही ७.६ चा अभयास करून ब्ाझहीलचया श्रही 
लोकसंखयषेचया बाबतहीत खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.
Ø सवा्गशधक नागरहीकरण झालषेलही राजयषे कोणतही?
Ø कोण्तया राजयांमधयषे नागरहीकरण कमही झालषे आ्षे?
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आकृती ७.६

नकाशाशी मैत्री

भौगोहलक सपष्ीकरण
नकाशावरून असषे शदसून यषेतषे, की दषेशातहील नागरहीकरण 

अंतग्गत भागापषेक्ा शकनारही भागात जासत झालषे आ ष्े. 
उ्ततरषेकडहील राजयांपषेक्ा सावो पावलो, गोइआस, ररओ 
दही जनषेरहीओ या राजयांत नागरही लोकसंखया जासत आ्षे. 

ब्ाझहीलमधहील उच्चभूमही प्रदषेश व ॲमषेझॉन नदहीचया खोऱयात 
लोकसंखया कमही असल्यानषे या प्रदषेशात नागरहीकरण कमही 
आ्षे. या भागात मॅनाॅस ्षे शनग्ो व ॲमषेझॉन या नदांचया 
संगमावरहील बंदर आ्षे. या शिकाणही नागरहीकरण जासत 
झालषेलषे आढळतषे.

द् वैतांचषे रंग

ब्ाझहील आशण भारत या दोन दषेशांतहील लोकवसतहीचही 
रचना, नागरही आशण ग्ामहीण लोकवसतही तसषेच नागरहीकरण 
यांबाबत एक पररचछषेद शल्ा.

जरा डोके चालवा.

Ø ब्ाझहीलमधहील नागरहीकरणावर पररणाम करणारषे 
घटक कोणतषे?
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प्रश्न	 १.	 अचूक	प्ामा्ांसमोरील	चौकटीत	ü	अशी	खूण	करा.
	 	 (अ)	 िसत्ांचे	केंर्ीकरण	खालील	प्रमुख	बाबीशी	व्नगवडत		

	 असते.
	 	 	 (i)	 समरु्साशनिध्	 	 	
	 	 	 (ii)	 मैदा्नी	प्रदेश	 	 	
	 	 	 (iii)	पाण्ाची	उपलबधता		 	
	 	 	 (iv)	हिामा्न	 	 	
	 	 (आ)	ब्ाझीलच्ा	 अाग्े्	 भागात	 प्रामुख्ा्ने	 कोणत्ा		

	 प्रकारची	िसती	आढळते?
	 	 	 (i)	 केंवर्त		 	 	
	 	 	 (ii)	 रेषाकृती	 	 	
	 	 	 (iii)	विखुरलेली	 	 	
	 	 	 (iv)	ताराकृती	 	 	
	 	 (इ)	 भारतामधील	 विखुरलेल्ा	 िसत्ांचा	 प्रकार	 कुठे		

	 आढळतो?
	 	 	 (i)	 ्नदीकाठी	 	 	 	
	 	 	 (ii)	 िाहतूक	मागाांच्ा	लगत	 	
	 	 	 (iii)	डोंगराळ	प्रदेशात	 	 	
	 	 	 (iv)	औद्ोवगक	क्ेत्रात	 	 	
	 	 (ई)	 ्नममादा	्नदीच्ा	खोऱ्ात	केंवर्त	िसती	आढळते.
	 	 	 (i)	 ि्नाच्ाद्न	 	 	 	
	 	 	 (ii)	 शेती्ोग्	जमी्न	 	 	
	 	 	 (iii)	उंचसखल	जमी्न	 	 	
	 	 	 (iv)	उद्ोगधंदे	 	 	
	 	 (उ)	 ब्ाझीलमधील	 कमी	 ्नागरीकरण	 असणार	े राज्		

	 कोणते?
	 	 	 (i)	 पारा	 	 	 	
	 	 	 (ii)	 आमापा	 	 	
	 	 	 (iii)	एशसपररतो	सानतो	 	 	
	 	 	 (iv)	पॅरा्ना	 	 	

प्रश्न	 २.	 भौगोवलक	कारण	ेवलहा.
	 	 (अ)	 पाण्ाची	उपलबधता	हा	लोकिसतीस	चाल्ना	देणारा		

	 प्रमुख	घटक	आहे.
	 	 (आ)	ब्ाझीलमध्े	 लोकिसतीचे	 केंर्ीकरण	 पिूमा		

	 वक्नाऱ्ालगत	आढळते.
	 	 (इ)	 भारतामध्े	्नागरीकरण	िाढत	आहे.
	 	 (ई)	 ईशान्	ब्ाझीलमध्े	िसत्ा	विरळ	आहेत.
	 	 (इ)	 उततर	भारतात	अन्	राज्ांपेक्ा	वदल्ी	आवण	चंदीगड		

	 इथे	्नागरीकरण	जासत	झाले	आहे.

प्रश्न	 ३.	 थोडक्ात	उततरे	वलहा.
	 	 (अ)	 भारत	आवण	ब्ाझील	्ा	 देशांचा	 ्नागरीकरणाबाबत		

	 तुल्नातमक	आढािा	घ्ा.
	 	 (अा)	गंगा	्नदीचे	खोर	ेआवण	ॲमेझॉ्न	्नदीचे	खोरे	्ांतील		

	 मा्निी	िसत्ाबंाबत	फरक	सपष्ट	करा.
	 	 (इ)	 मा्निी	िसत्ाचंी	िाढ	विवशष्ट	सथा्नीच	झालेली	का		

	 आढळते?
उपक्रम :

इंटर्नेट	 ि	 संदभमाग्ंथांच्ा	आधार	े ब्ाझीलमधील	 ‘पशशचमेकडे	
चला’	 ि	 भारतातील	 ‘खेड्ाकडे	 चला’	 ्ा	 धोरणांविष्ी	 मावहती	
वमळिा.	त्ांच	ेउद्ेश	ि	होणार	ेपररणाम	्ांविष्ी	िगामात	चचामा	करा.

***
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करून पिा.

दोन्ही दषेशांतहील शवशवध क्षेत्रांतहील मालकीबाबतचा 
ततिा खालही शदला आ्षे. ब्ाझहीलप्रमाणषे भारतासंदभा्गत 
माश्तही भरा व ततिा व्हीत पूण्ग करा.

भारत क्षेत्र/हवभाग ब्ाझील
-- बँकांचा वयवसाय खासगही आशण साव्गजशनक दोन्ही
-- रषेल्वषे खासगही आशण साव्गजशनक दोन्ही
-- शवमान वा्तूक खासगही आशण साव्गजशनक दोन्ही
-- शवदुतशनशम्गतही मुखय्तवषे साव्गजशनक
-- लो् अाशण पोलाद 

उदोग
मुखय्तवषे साव्गजशनक

-- आरोगय खासगही आशण साव्गजशनक दोन्ही
-- शशक्ण मुखय्तवषे साव्गजशनक, का्ही खासगही
-- दूरसंचार खासगही आशण साव्गजशनक दोन्ही

l तुम्ही पूण्ग केलषेल्या तक्तयाचया आधारषे या दोन्ही दषेशांतहील 
अर््गवयवसर्ा कोण्तया प्रकारचही आ्षे तषे सांगा.

भौगोहलक सपष्ीकरण

अर््गवयवसर्षेचषे तहीन प्रकार तसषेच अर््गवयवसर्षेतहील 
शवशवध वयवसायांचषे वगथीकरण आपण शशकलो आ्ोत. 
कोण्तया्ही दषेशाचही अर््गवयवसर्ा ्ही ्तया दषेशातहील 
वयवसाय, ्तयांचषे प्रकार, शवकास यांवर अवलंबून असतषे. 

थोडषे आठव्ूया.

खालहील तक्तयात का्ही वयवसाय शदलषे आ्षेत. ्तयांचषे 
वगथीकरण करा. योगय रकानयात ü अशही खूण करा.

हक्र्या प्राथहमक द् हवती्यक तृती्यक
दूरदश्गन प्रसारण
मधमा्यापालन
कारया आशण दोरही तयार करणषे
गूळ तयार करणषे
नांगराचा राळ बनवणषे

घराचषे बांधकाम

लाषे् खशनज काढणषे
वा्नशनशम्गतही
भात उ्तपादन
अधयापन
बस चालवणषे
शनवासाचही व जषेवणाचही सोय करणषे

भारत आहण ब्ाझीलमधील आहथ्गक व्यवसा्य :
आकृतही ८.२ शवभाशजत वतु्गळांत दोन्ही दषेशांतहील 

सर्ूल अंतदवेशहीय उ्तपादनांचषे योगदान शदलषे आ्षे आशण ्तया 
दषेशांतहील लोकसंखयषेचही शवशवध वयवसायांतहील टके्वारही 
शदलही आ्षे. या शवभाशजत वतु्गळांचा काळजहीपूव्गक अभयास 
करा व खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.

पिा बरषे जमतषे का ?

८. अथ्गव्यवसथा आहण व्यवसा्य

खालहील आलषेखाचषे वाचन करून प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.
l २०१६ सालही कोण्तया दषेशाचषे राष््हीय उ्तपनि 

सवा्गशधक ्ोतषे व शकतही?

l ब्ाझहील आशण भारत यांचही तुलना करता, १९८० 
सालही कोण्तया दषेशाचषे राष््हीय उ्तपनि अशधक ्ोतषे?

l ब्ाझहील आशण भारत यांचही तुलना करता, २०१६ 
सालही कोण्तया दषेशाचषे राष््हीय उ्तपनि अशधक ्ोतषे?

l २०१६ सालही भारत व ब्ाझहील या दषेशांमधहील सर्ूल 
राष््हीय उ्तपनिातंहील ररक सांगा.

l साल २०१६ मधहील शवकशसत राष््षे व शवकसनशहील 
राष्् यांचया सर्ूल उ्तपनिातहील ररक सांगा.

सर्ूल राष््हीय उ्तपनि (GNP) सन १९६० तषे २०१६ 
(दशलक् यु.एस. डॉलरमधयषे)

आकृती ८.१ 

ब्ाझहील
भारत
संयतुि संसर्ानषे

`
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Ø प्रार्शमक वयवसायांमधयषे गुंतलषेल्या लोकसंखयषेचही 
टक्ेवारही कोण्तया दषेशात जासत आ्षे?

Ø सर्ूल अंतदवेशहीय उ्तपादनात कोण्तया दषेशात तृतहीयक 
वयवसायांचषे योगदान अशधक आ्षे?

Ø सर्ूल अंतदवेशहीय उ्तपादनात द् शवतहीयक वयवसायांचा 
श्ससा कोण्तया दषेशात जासत आ्षे?

Ø भारताप्रमाणषे ब्ाझहीलचही अर््गवयवसर्ा शषेतहीवर अाधाररत 
आ्षे, असषे म्णता यषेईल का तषे सकारण सांगा.

भौगोहलक सपष्ीकरण

आकृतही ८.१ मधयषे आपण पाश्लषे, की भारताचषे 
राष््हीय उ्तपनि ब्ाझहीलपषेक्ा अशधक आ्षे. ब्ाझहील ्ा 
दषेश जगात खाणकाम, शषेतही आशण वसतूशनमा्गण उदोगात 
अग्षेसर असून, या दषेशातहील सषेवा वयवसाय्ही मोठ्ा 
प्रमाणात वाढलषेला आ्षे. भारतातहील सषेवा वयवसाय वाढत 
असलषे, तरही भारतात शषेतही ्ाच प्रमुख वयवसाय आ्षे.

भारताप्रमाणषेच ब्ाझहीलचही अर््गवयवसर्ासुद्धा शमश्र 
सवरूपाचही आ्षे. दोन्ही दषेशांचही अर््गवयवसर्ा शवकसनशहील 
आ्षे. ्तयांचषे राष््हीय दरडोई उ्तपनि अमषेररकेचया संयुति 
संसर्ानांचया तुलनषेत अशतशय कमही आ्षे. म्त्वाचषे म्णजषे 
भारताचषे राष््हीय उ्तपनि ब्ाझहीलचया तुलनषेत जासत असलषे, 
तरही भारताचषे दरडोई उ्तपनि ब्ाझहीलचया तुलनषेत कमही आ्षे. 
याचषे कारण शोधणयाचा प्रय्तन करा. ्तयासािही पुढहील ततिा 
वापरा.

तक्तयातहील माश्तहीचया आधारषे संगणकाचा वापर 

आकृती ८.२

करून बहुरषेषालषेख तयार करा.
१९६० तषे २०१६ दरडोई उ्तपनि (यु.एस. डॉलरमधयषे)

ब्ाझील 

५.५

२७.५
६७

२६.९

२४.३

४८.८

१७

२६५७

भारत

नकाशाशी मैत्री
आकृतही ८.३ चषे शनरहीक्ण करा. यामधयषे ब्ाझहीलमधहील 

प्रमुख प्रार्शमक वयवसायांचषे शवतरण दाखवलषे  आ्षे. ्तयावर 
चचा्ग करून खालहील मुद् दांचया आधारषे तुम्ही केलषेल्या 
शनरहीक्णांचही नोंद करा.

Ø ब्ाझहीलचया कोण्तया भागात कॉरीचषे उ्तपादन 
प्रामुखयानषे घषेतलषे जातषे?

Ø ब्ाझहीलमधयषे कोणकोणतही अनिधानय शपके घषेतात?
Ø शपकांचषे शवतरण लक्ात घषेता ्वामानाचा अंदाज करा.
Ø रबराचषे उ्तपादन कोिषे करेंशद्त झालषे आ्षे?
Ø ततिा पूण्ग करा.

पीक प्रकार पीक उतपादनाचषे क्षेत्र
अनिधानय शपके
नगदही शपके
रळषे व रळभाजया

सथूल अंतददेशी्य उतपादनात व्यवसा्यहनिा्य ्योगदान (२०१६)

दषेशाचषे नाव १९६० १९८० २००० २०१६

ब्ाझहील २४० २०१० ३०६० ८८४०
भारत ९० २८० ४५० १६८०

अमषेररकेचही संयुति संसर्ानषे ३२५० १४२३० ३७४७० ५६२८०

अमषेररकेचही संयुति संसर्ानषे ्ा शवकशसत दषेश आ्षे. 
या दषेशामधहील लोकसंखया जासत असलही तरही्ही भारतापषेक्ा 
कमही आ ष्े तसषेच तही साक्र आ्षे. या दषेशांकडषे अनषेक 
सवाशम्तव ्क् (पषेटंट् स), आधुशनक तंत्रज्ान व यांशत्रक 
बळाचषे सामरय्ग आ्षे. ्तयामुळषे राष््हीय दरडोई उ्तपनिाचया 
बाबतहीत ्ा दषेश ब्ाझहील व भारतापषेक्ा खूप पुढषे आ्षे.

भारत आशण ब्ाझहील ्षे दषेश शवकसनशहील आ्षेत. 
अ्तयाधुशनक तंत्रज्ान, शशक्ण, उदोग यांबाबत ्षे दषेश 
प्रगशतपर्ावर आ्षेत. 

सर्ूल राष््हीय उ्तपनि जासत असलषे तरही्ही भारताचही  
लोकसंखया जासत असल्यानषे भारतातहील दरडोई उ्तपनि 
ब्ाझहीलचया तुलनषेत कमही आ्षे.

जरा हवचार करा.
कोण्तया प्रकारचषे वयवसाय अर््गवयवसर्षेचा 

शवकास वषेगानषे करू शकतात?

१०

१९

७१

तृतहीयकप्रार्शमक द् शवतहीयक

व्यवसा्यात का्य्गरत असणाऱ्या लोकसंख्यषेची टक्ेवारी (२०१६)
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भौगोसलक सपष्ीकरण
शेती : ब्यझीलची उच्चभूमी ि विनयरी प्रदेशयत शेती िय 
वल्िसयल् िेलय जयतो. अनिुूल िियमयन आवण ते्ील 
भूरचनय ल्यांमुळे विविध प्रियरची वपिे घेतली जयतयत. भयत 
आवण मिय िी प्रमुख अन्नधयनल्यची वपिे आिेत. मकल्यचे 
पीि प्रयमुखल्यने मधल्भयगयत घेतले जयते. िॉफी, सोल्यबीन,  
ियियओ (िोिो), रबर आवण ऊस ल्य नगदी वपियांचे 
उतपयदनिी मोठय प्रमयणयिर घेतले जयते. ब्यझील िय िॉफी ि 
सोल्यबीनचल्य वनल्य्गतीत अगे्सर देश आिे. िॉफीचे उतपयदन 
प्रयमुखल्यने वमनयस वझरयइस, सयिो पयिलो ल्य रयजल्यांत घेतले 
जयते. ल्य वपियांवशियल् िेळी, अननस, सांत्री ि इतर वलांबूिगथील् 
फळयांचे उतपयदनसुद्धय घेतले जयते.

आकृती ८.३

नकाशाशी मैत्ी

गितयळ प्रदेशयत गयई, शेळ्य ि मेंढ्य पयळलल्य 
जयतयत. तल्यमुळे मयांसोतपयदन आवण दुगधोतपयदन िे वल्िसयल् 
ल्े्े चयलतयत.
खाणकाम : आिृती ८.३ चल्य आधयरे उततरे वलिय.

Ø ब्यझीलमधील खयणियम वल्िसयल्यतील उतपयदने ि 
उतपयदनक्ेत्रयचय तक्तय तल्यर िरय.

Ø ब्यझीलचल्य िोणतल्य भयगयत खयणियम वल्िसयल् 
वििवसत झयलेलय नयिी? तल्यची ियरणे ियल् 
असयिीत?

Ø खवनजयांची उपलबधतय लक्यत घेतय उद्ोगयांचय विियस 
िोणतल्य प्रदेशयत झयलय असेल ते सयांगय.
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भौगोहलक सपष्ीकरण
ब्ाझहीलचा पूव्गभाग लो्खशनज, मँगनहीज, शनकेल, 

तांबषे, बॉकसाईट इ्तयादही खशनज संप्ततहीनषे संपनि आ्षे. 
दुग्गमता, घनदाट अरणयषे, सुप्त खशनज  साठ्ांसंबंधहीचषे 
अज्ान इ्तयादही प्रशतकूल घटकांमुळषे दषेशातहील अंतग्गत 
भागातहील खाणकाम वयवसायाचया शवकासावर मया्गदा 
आल्या आ्षेत. खशनजांचही उपलबधता व दषेशातहील वाढ्तया 
मागणहीमुळषे उच्चभूमही प्रदषेशातहील खाणकाम वयवसाय 
शवकशसत झाला आ ष्े.
मासषेमारी : आकृतही ८.३ चया आधारषे प्र्नांचही उ्ततरषे दा.
Ø ब्ाझहीलचया अानिषेय शकनाऱयाजवळ मासषेमारही 

वयवसायाचषे करेंद्हीकरण झालषे आ्षे. ्तयाचही दोन कारणषे 
शल्ा.

Ø ब्ाझहीलमधयषे मोठ्ा नदा आ्षेत, तरहीदषेखहील अंतग्गत 
भागात मासषेमारहीचा शवकास झालषेला ना्ही. यावर 
शवचार करून ्तयाचही कारणषे सांगा.

पिा बरषे जमतषे का ?

ब्ाझहीलचया शकनाऱयाजवळहील उषण व र्ंड सागरही 
प्रवा्ांचही नावषे सांगा.

थोडषे आठवू्या.

भौगोहलक सपष्ीकरण

ब्ाझहील दषेशाला सुमारषे ७४०० शकमही लांबहीचा सागरही 
शकनारा लाभला आ्षे. र्ंड व उषण प्रवा्ांचा संगम तसषेच 
शवसतहीण्ग भूखंडमंच यांमुळषे दशक्ण अटलांशटक शकनाऱयालगत 
मासषेमारहीचषे उ्तकृष् क्षेत्र लाभलषे आ्षे. मासषेमारही वयवसाय 
परंपरषेनषे चालत आलषेला आ्षे. वैयक्तिक तसषेच ल्ान 

समू्ांमार्कत पारंपररक तंत्र आशण उपकरणांचा वापर करून 
्ा वयवसाय केला जातो. प्रामुखयानषे सवाषेड्ग, कोळंबही, 
लॉबसटर, साशड्गन इ्तयादही जलचरांचही पकड केलही जातषे. 

मािीत आिषे का तुमिांला ?

आंतरराष््हीय सतरावर आशर््गक वयव्ार करताना 
अमषेररकेचया संयुति संसर्ानाचया चलनाशही (डॉलर) 
सांगड घातलही जातषे. $ ्षे या चलनाचषे शचन् आ्षे. 
ब्ाझहीशलयन ररयाल (BRL) ्षे ब्ाझहीलचषे चलन आ्षे. 
R$ ्षे या चलनाचषे शचन् आ्षे, तर भारतहीय रुपयषे (INR) 
्षे भारतहीय चलन आ्षे. ` ्षे या चलनाचषे शचन् आ्षे.
एक अमषेररकन डॉलर = R$ ३.१२९७
एक अमषेररकन डॉलर = ` ६४.१५३ 
(टीप -चलनाचषे िषे दर सतत बदलत असतात.)

खालहील छायाशचत्र शषेतहीवयवसायाशही शनगशडत 
आ्षेत. ्षे शषेतहीचषे प्रकार भारत आशण ब्ाझहील यांपैकी 
कोण्तया दषेशात प्रचशलत आ्षेत तषे शल्ा.
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ब्ाझहीलमधयषे प्राकृशतक रचना, घनदाट वनषे व नदांचया 
पाणयाचा वषेग यांमुळषे गोड्ा पाणयातहील मासषेमारही शवकशसत 
झालषेलही ना्ही.

भारतातील शषेती :

करून पिा.

Ø भारतातहील जवारही, गहू, तांदूळ, कापूस, ऊस, च्ा, 
सररचंद या शपकांचषे शवतरण भारताचया आराखड्ात 
शचन्ांचया सा्ाययानषे दाखवा. नकाशाला नाव दा.

भौगोहलक सपष्ीकरण
भारतात ब्ाझहीलचया तुलनषेनषे सर्ूल अंतदवेशहीय 

उ्तपादनात शषेतहीचषे योगदान अशधक अा्षे; शशवाय शषेतही 
वयवसायात गुंतलषेलषे मनुषयबळ्ही जासत आ्षे. भारतात 
शषेतही ्ा प्राचहीन काळापासून चालत आलषेला वयवसाय 
आ्षे. भारताचा सुमारषे ६०% भूभाग लागवडहीखालही आ्षे. 
याचही मुखय कारणषे म्णजषे शवसतहीण्ग मैदानषे, सुपहीक मृदा, 
अनुकूल ्वामानाचा दहीघ्ग कालावधही, ्वामानातहील 
वैशवधय ्ही आ्षेत. 

भारतातहील शषेतही ्ही मुखय्तवषे शनवा्ग् प्रकारचही आ्षे. 
भारतात भात, गहू, जवारही, बाजरही आशण मका ्ही प्रमुख 
खादानि शपके घषेतलही जातात. च्ा, ऊस, कॉरी, कापूस, 
रबर, ताग इ्तयादही नगदही शपके्ही घषेतलही जातात. भारत ्ा 
शवशवध प्रकारचही रळषे, मसाल्याचषे पदार््ग व भाजहीपाला 
शपकवणारा दषेश आ्षे.

मासषेमारी : भारताचया अर््गवयवसर्षेत 
म्तसयवयवसायाचही भूशमका्ही म्त्वाचही आ ष्े. खाऱया 
पाणयातहील आशण गोड्ा पाणयातहील मासषेमारहीत भारत 
अग्णही आ्षे. आ्ारातहील एक घटक, रोजगारशनशम्गतही, 
पोषणसतर वाढवणषे आशण परकीय चलन शमळवणयाकररता 
म्तसयवयवसायाचा उपयोग ्ोतो.

केरळ, पक््चम बंगाल, ओशडशा, आंध्रप्रदषेश, 
तशमळनाडू, गोवा आशण म्ाराष््ातहील शकनारपट्हीचया 
भागात रा्णाऱया अनषेक लोकांचया आ्ारात मासषे ्ा 
म्त्वाचा घटक आ्षे. भारताला एकूण सुमारषे ७५०० 
शकमहीचा सागरही शकनारा लाभला आ्षे. या शकनाऱयालगत 
मासषेमारही केलही जातषे. मासषेमारहीचया एकूण वाशष्गक 
उ्तपादनापैकी सागरही मासषेमारहीचा वाटा जवळपास ४०% 
आ्षे. वशही, बांगडा, बोंबहील, सुरमई, पापलषेट, शझंगषे 

इ्तयादही जलचर अरबही समुद्ात आढळतात. बंगालचया 
उपसागरात शषेवंडषे, लबही चकई (कू्शपडस), रावस इ्तयादही 
जलचर आढळतात.

गोड्ा पाणयातहील म्तसयपालन नदा, कालवषे, 
जलाशय, तलाव इ्तयादींमधयषे चालतषे. कटला, रोहू, चोपडा 
इ्तयादही गोड्ा पाणयातहील प्रमुख मासषे आ्षेत. दषेशाचया 
एकूण म्तसयवयवसायापैकी सुमारषे ६०% वाशष्गक उ्तपादन 
गोड्ा पाणयातहील मासषेमारहीतून शमळतषे.

आकृतही ८.२ मधयषे शदलषेल्या शवभाशजत 
वतु्गळांचया आधारषे, भारत व ब्ाझहील या दषेशांतहील 
सर्ूल अंतदवेशहीय उ्तपादनांत द् शवतहीयक वयवसायांचषे 
योगदान शकतही आ्षे तषे सांगा.

थोडषे आठव्ूया.

खाणकाम : भारतातहील छोटा नागपूरचषे पिार 
खशनजांचषे भांडार म्णून ओळखलषे जातषे. यषेर्षे खाणकाम 
वयवसाय मोठ्ा प्रमाणात चालतो. पूव्ग म्ाराष््ात व 
छ्ततहीसगढमधहील कोरबा भागात कोळशाचया खाणही 
आ्षेत. आसाममधयषे शदगबोई, म्ाराष््ाजवळ अरबही 
समुद्ातहील मुंबई ्ाय, गुजरातमधयषे कलोल, कोयालही यषेर्षे 
खशनज तषेलाचया शवश्रही आ्षेत. बंगालचया उपसागरात 
गोदावरही नदहीचया मुखापाशही खशनज तषेलाचषे सािषे सापडलषे 
आ्षेत. राजसर्ानमधयषे संगमरवर, आंध्रप्रदषेशात कडापपा या 
दगडांचया खाणही आ्षेत.
ब्ाझीलमधील उद्योग :

प्रमुख उदोगांमधयषे लो् आशण पोलाद, वा्नजोडणही, 
खशनज तषेलप्रशरिया, रासायशनक उ्तपादन, शसमेंटशनशम्गतही 
इ्तयादींचा समावषेश ्ोतो. तंत्रज्ानावर आधाररत उदोग 
वाढत असलषे, तरही परंपरागत उदोग म्त्वाचषे आ्षेत. 
साखर, सुतही कापड, रषेशहीम व लोकर उदोग तसषेच 
खादानि प्रशरिया या उदोगांचा ब्ाझहीलमधयषे चांगला 
शवकास झालषेला आ्षे. मोठ्ा उदोगांचषे करेंद्हीकरण दशक्ण 
व आनिषेय भागात झालषे आ्षे. ईशानय व पक््चमषेकडहील 
प्रदषेश कमही शवकशसत आ्षेत. या प्रदषेशात गुंतवणूक करणयास 
सरकार प्रो्तसाश्त करत आ्षे.

शोधा पािू !
भारतातहील म्तसयशषेतहीशवषयही माश्तही इंटरनषेट व 

संदभ्गसाश््तयातून घषेऊन शटपण तयार करा.
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भारतामधील उद्ोग :
आकृती	८.४	मधील	बोधवचनहांचे	व्नरीक्ण	करा.

l	 ही	बोधवचनहे	कोणकोणत्ा	उद्ोगांशी	संबंवधत	आहेत	
ते	ओळखा.

l	 ्ा	उद्ोगांसाठी	कोणता	कच्ा	माल	िापरला	जातो	ते	
सांगा	ि	त्ा्नुसार	उद्ोगांचे	िगगीकरण	करा.

l	 भारतातील	 कोणत्ा	 भागातू्न	 कच्ा	 माल	 उपलबध	
होतो	्ािर	चचामा	करा	ि	िहीत	्नोंदिा.

भारतामध्े	 विविध	 वठकाणी	 उद्ोग	 सरावपत	 झाले	
आहेत.	 कचच्ा	 मालाची	 उपलबधता,	 ऊजामा	 साध्ने,	
आवरमाक	 साध्ने,	 मागणी	 इत्ादी	 घटकांमुळे	 उद्ोगांचे	
असमा्न	वितरण	झालेले	आहे.

झारखंड,	 ओवडशा,	 छततीसगड,	 मध्प्रदेश,	
राजसरा्नचा	काही	भाग	तसेच	क्नामाटक	आवण	तवमळ्नाडू	
्ा	 राज्ांत	 धातू	 खव्नजांचे	 साठे	आहेत.	 महणू्न	 भारती्	
द्	िीपकलपाच्ा	 ईशान्	 भागात	 धातुव्नवममातीचे	 उद्ोग	
िसलेले	 आहेत.	 बहुतांश	 लोह-पोलाद	 उद्ोग	 ्ा	
भागात	 केंवर्त	 झाला	 आहे.	 ्ाचे	 मुख्	 कारण	 महणजे	
मोठ्ा	प्रमाणात	उपलबध	असलेले	कोळशाचे	साठे	आवण	
लोहखव्नज	 साठे	 हे	 आहे.	 त्ाचबरोबर	 दामोदर-महा्नदी	
खोऱ्ातील	 जलविद्ुत	 आवण	 अ्ेनक	औशषणक	 विद्ुत	
केंर्ांकडू्न	वमळणारी	अखंवडत	सिसत	िीज	्ांमुळेदेखील	्ा	
प्रदेशात	धातू	उद्ोगां्ना	अवधक	अ्ुनकूलता	लाभली	आहे.	

राजसरा्नात	 तांबे,	 वशसे	 आवण	 जसत,	 क्नामाटकात	
लोह-पोलाद,	मॅंग्नीज	ि	अॅल्ुवमव्नअम	आवण	तवमळ्नाडूत	

अॅल्ुवमव्न्म	हे	धातुउद्ोग	विकवसत	झाले	आहेत.	
शेतीिर	आधाररत	 उद्ोगांमध्े	 कापूस,	 ताग	आवण	

साखर	 ्ा	 उद्ोगांचे	 केंर्ीकरण	 हे	 कचच्ा	 मालाच्ा	
प्रदेशात		झालेले	आहे.	उदा.,	महाराष्टट्,	उततर	प्रदेश	्ेरील	
साखर	उद्ोग,	पशशचम	बंगालमधील	ताग	उद्ोग	इत्ादी.	
विविध	 राज्ांच्ा	 ि्नप्रदेशांजिळ	 कागद,	 प्ा्िूड,	
आगपेट्ा,	राळ,	लाख,	लाकडी	िसतूंची	व्नवममाती	इत्ादी.	
ि्नोतपाद्नांिर	 आधाररत	 उद्ोग	 केंवर्त	 झाले	 आहेत.	
कोकण	ि	केरळच्ा	वक्नारी	प्रदेशात	काथ्ा,	फळप्रवक्र्ा,	
मासेप्रवक्र्ा	इत्ादी	उद्ोगांचे	केंर्ीकरण	झालेले	आहे.

को्ाली,	 वदगबोई,	 ्नू्नमती	 आवण	 बो्नगाईगाि	
ही	 तेलशुद्धीकरण	 केंर्े	 खव्नज	 तेल	 उतपाद्न	 करणाऱ्ा	
प्रदेशात	 आहेत.	 मरुरा	 आवण	 बरौ्नी	 ही	 तेलशुद्धीकरण	
केंर्े	वक्नाऱ्ापासू्न	अंतगमात	भागात	असू्न	ती	तेल	उतपाद्न	
क्ेत्रांपासू्न	 दूर	आहेत.	 वसमेंट	 उद्ोगाचे	 वितरण	 हेसुद्धा	
वसमेंटसाठी	 आिश्क	 असलेल्ा	 कच्ा	 मालाच्ा	
उपलबधतेिर	आधारलेले	आहे.

गुजरात,	 राजसरा्न	आवण	तवमळ्नाडू	 ्ा	 राज्ांमध्े	
मोठ्ा	प्रमाणात	 वमठाचे	 उतपाद्न	होते.	 ्ांवत्रक,	 विद्ुत,	
िाह्न,	 खते	आवण	असंख्	 ग्ाहकोप्ोगी	 उतपाद्ने,	 ज्ा	
उद्ोगांचे	 	कचच्ा	 मालािरील	अिलंवबति	कमी	असते	
असे	 उद्ोग	 देशात	 अ्नेक	 भागांमध्े	 विखुरलेले	आहेत.	
प्रामुख्ा्ने	मोठ्ा	शहरांतू्न	्ा	उद्ोगांचे	केंर्ीकरण	झालेले	
आढळते.

आकृती ८.४ : बोधविनहषे
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आकृती ८.५ : सथूल अंतददेशी्य व्यापारातील हिससा

ब्ाझहील वयापार
(एकूण राष््हीय उ्तपादन %)

भारत वयापार 
(एकूण राष््हीय उ्तपादन %)

भौगोहलक सपष्ीकरण

ब्ाझहीलमधून प्रामुखयानषे लो्खशनज, कॉरी, कोको, 
कापूस, साखर, संत्रही, केळही इ्तयादींचही शनया्गत केलही जातषे. 
ब्ाझहील यंत्रसामग्ही, रासायशनक उ्तपादनषे, खतषे, गहू, वा्नषे, 
खशनज तषेल, वंगण इ्तयादींचही आयात करतो.

जम्गनही, अमषेररकेचही संयुति संसर्ानषे, कॅनडा, इटलही, 
अजजेंशटना, सौदही अरषेशबया अाशण भारत ्षे ब्ाझहीलचषे प्रमुख 
वयापारही भागहीदार आ्षेत.

ब्ाझहीलचया सर्ूल अंतदवेशहीय उ्तपादनात वयापाराचा 

थोडषे आठवू्या.

व्यापार : सोबतचया तक्तयाचषे वाचन  
करा व उ्ततरषे शल्ा.
Ø वयापार संतुलन म्णजषे काय?
Ø वयापार संतुलनाचषे प्रकार सांगा.

Ø प्र्तयषेक वषा्गत कोण्तया दषेशाचही 
आयात ्ही शनया्गतहीपषेक्ा जासत 
आ्षे?

Ø ब्ाझहीलचषे वयापार संतुलन कोण्तया प्रकारात यषेतषे?
Ø भारताचषे वयापार संतुलन कोण्तया प्रकारात यषेतषे?

हन्या्गत, आ्यात आहण व्यापार संतुलन (अंक, ्यु.एस. डॉलरमध्यषे)

भारत ब्ाझील
वष्ग हन्या्गत आ्यात हन्या्गत आ्यात

२००९-१० १७८७५१.४ २८८३७२.९ १५२९९४.७ १२७६४७.३

२०१०-११ २५११३६ ३६९७७० १९७३५६.४ १८०४५८.८

२०११-१२ ३०४६२३.५३ ४८९१८१.३ २५६०३८.७ २२६२४३.४

२०१२-१३ २१४०९९.८ ३६१२७१.९ २४२५७९.८ २२३१४९.१

श्ससा २५% आ्षे. आकृतही ८.५ चषे शनरहीक्ण करा आशण 
ब्ाझहील व भारताचया वयापाराचही तुलना करा.

भौगोहलक सपष्ीकरण
भारत प्रामुखयानषे च्ा, कॉरी, मसाल्याचषे पदार््ग, 

कमावलषेलषे कातडषे, कातडही वसतू, लो्खशनज, कापूस, 
रषेशहीम कापड, आंबषे इ्तयादींचही शनया्गत करतो; तर खशनज 
तषेल (पषेट्ोशलयम), यंत्रसामग्ही, मोतही, मौल्यवान खडषे, 
साषेनषे, चांदही, कागद, औषधषे इ्तयादही आयात करताषे.

युनायटषेड शकंगडम, अमषेररकेचही संयुति संसर्ानषे, 
जम्गनही, जपान, चहीन, रशशया ्षे भारताचषे प्रमुख वयापारही 
भागहीदार आ्षेत.

जरा डोके चालवा.

द् वैतांचषे रंग

राजसर्ानला समुद्शकनारा नसून्ही तषेर्षे शमिाचषे 
उ्तपादन कसषे काय ्ोत असषेल?

भारत-ब्ाझील मैत्री :
खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.

Ø BRICS या लघुरूपाचा अर््ग काय ्ोतो?

Ø ्ा गट कधही सर्ापन झाला?
Ø या गटाचषे उद्दषेश कोणतषे?
Ø कोण्तया खंडांतहील दषेश या गटाचषे सदसय ना्हीत?
Ø या गटाचषे सदसय दषेश कोणकोण्तया खंडांत आ्षेत?
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भौगोहलक सपष्ीकरण
भारतातहील कंपनयांनही ब्ाझहीलमधयषे मोठ्ा प्रमाणात 

गुंतवणूक करून अनषेक औदोशगक करेंद्षे उभारलही आ्षेत. 
भारतहीय कंपनयांनही ब्ाझहीलमधहील माश्तही व तंत्रज्ान, 
औषधो्तपादन, ऊजा्ग, शषेतही वयवसाय, खाणकाम, 
अशभयांशत्रकी आशण वा्न क्षेत्रात गुंतवणूक केलही आ्षे.

ब्ाझहीलचही भारतात केलही जाणारही गुंतवणूक ्तया 
मानानषे अल्प प्रमाणात आ्षे. ब्ाझहीलमधहील कंपनयांनही 
भारतात वा्न, माश्तही व तंत्रज्ान, खाणकाम, ऊजा्ग, 
पादत्राणषे, जैवइंधन इ्तयादही क्षेत्रांत गुंतवणूक केलही आ्षे.

(यु.एस. दशलक् डॉलरमधयषे)

प्र्न १. गाळलषेल्या जागही योगय शबद भरा.
  (अ) भारताचषे दरडोई उ्तपनि ब्ाझहीलपषेक्ा कमही आ्षे,  

 कारण .....
   (i) कमही राष््हीय उ्तपनि (ii) प्रचंड लोकसंखया
   (iii) मोिषे कुटुंब (iv) अनिधानय कमतरता

  (आ) ब्ाझहील दषेशाचही अर््गवयवसर्ा ्ही प्रामुखयानषे  
 ............. वयवसायावर अवलंबून आ्षे.

   (i) प्रार्शमक (ii) द् शवतहीयक
        (iii) तृतहीयक (iv) चतुर््गक

मािीत आिषे का तुमिांला ?

मािीत आिषे का तुमिांला ?

शब्कसचया माधयमातून ब्ाझहीलचही भारताबरोबर 
ब्ाझहीलमधयषे सामररक भागहीदारही सुरू झालही आ्षे. भारत 
आशण ब्ाझहीलमधयषे द् शवपक्हीय गुंतवणूक करार झालषेलषे 
आ्षेत.

आकृतही ८.६ मधयषे भारत आशण ब्ाझहील यांचयातहील 
वयापाराचा आलषेख शदला आ्षे. ्तयाचषे वाचन करून 
पुढहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.
Ø कोण्तया वषथी भारतानषे ब्ाझहीलकडून आयात केलषेलषे 

मूल्य, ब्ाझहीलला शनया्गत केलषेल्या मूल्यापषेक्ा अशधक 
्ोतषे?

Ø कोण्तया वषथी भारताचषे ब्ाझहीलशही झालषेलषे वयापार 
संतुलन सवाांत अनुकूल ्ोतषे?

Ø २०१३ सालही झालषेल्या वयापार संतुलनाबाबत भाषय 
करा.

Ø कोण्तया वषा्गपासून भारताचया शनया्गतहीचषे मूल्य 
ब्ाझहीलकडून झालषेल्या आयातहीचया मूल्यापषेक्ा 
जासत आ्षे?

Ø ब्ाझहील आशण भारत यांचया वयापारही संबंधांबाबत 
टहीप शल्ा.

गषेल्या १५० वषाांपासून ब्ाझहीलचषे कॉरी 
उ्तपादनातहील अग्गणय सर्ान कायम आ्षे, म्णूनच 
या प्रदषेशाला जगाचा ‘कॉरी पॉट’ असषे संबोधलषे 
जातषे. कॉरी ्ही इशर्याषेशपयातहील मूळ वनसपतही आ्षे. 
फ्रेंच वसा्तवादांनही अिरावया शतकाचया आरंभही 
ब्ाझहीलमधहील ‘पारा’ राजयात कॉरीचही लागवड केलही. 
कॉरीचया मळ्ांना ‘रझेंडाॅस् ’ (Fazendos) असषे 
म्टलषे जातषे.

कोण्तया्ही दषेशाचया अर््गवयवसर्षेत कर ्ा एक 
म्त्वाचा भाग असतो. दषेशात सव्गत्र शवशवध वसत ू
आशण सषेवा यांवर एकच कर असावा, या उद्दषेशानषे 
भारतानषे  शवरिी व मूल्यवशध्गत करांऐवजही वसतू व सषेवा 
करप्रणालही (GST) २०१७ पासून अवलंबलही आ्षे. 
ब्ाझहीलनषे ्ही कर प्रणालही १९८४ पासूनच सवहीकारलही 
आ्षे.

भारताप्रमाणषेच ब्ाझहीलमधयषे्ही वसतू व सषेवा 
करप्रणालही (GST) बहुसतरहीय आ्षे.आकृती ८.६ : भारताला ब्ाझीलकडून झालषेली आ्यात-हन्या्गत

^maVmbm ~«mPrbH$Sy>Z Pmbobr Am¶mV
^maVmMr ~«mPrbbm Pmbobr {Z¶m©V

(आयात - शनया्गत दशलक् यु.एस. डॉलरमधयषे)
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तृतहीयक
द् शवतहीयक
प्रार्शमक

भारतभारत ब्ाझहीलब्ाझहील
एकूण राष््हीय उ्तपादनातहील 

शवभागांचषे योगदान

शवभागात गुंतवलषेल्या 
लोकसंखयषेचही टके्वारही

  (इ) भारत व ब्ाझहील या दोन्ही दषेशांचही अर््गवयवसर्ा 
  ............. प्रकारचही आ्षे.

   (i) अशवकशसत  (iii) शवकशसत
      (ii) शवकसनशहील (iv) अशतशवकशसत
प्र्न २. खालहील प्र्नाचंही उ्ततरषे शल्ा.
  (अ) ब्ाझहीलचया पक््चम भागात खाणकाम वयवसायाचा  

 शवकास अल्प का झाला आ्षे?
  (आ) भारत व ब्ाझहील या दषेशात चालणाऱया मासषेमारही  

 वयवसायातहील सामय व ररक कोणतषे?
प्र्न ३. कारणषे सांगा.
  (अ) ब्ाझहीलमधहील दरडोई जमहीन धारणा भारताचया  

 तुलनषेत जासत आ्षे. 
  (आ) भारत व ब्ाझहील या दोन्ही दषेशांमधयषे शमश्र  

 अर््गवयवसर्ा आ्षे.

प्र्न ४. पुढहील आलषेखाचा अभयास करून ्तयाचषे र्ोडकयात 
शव्लषेषण करा.
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प्य्गटन :

करून पिा.

आतापयांत ब्ाझहीलबद्दल तुम्ही बरहीच माश्तही 
शमळवलही आ्षे. शमळालषेल्या माश्तहीचया आधारषे, तुम्ही 
ब्ाझहीलमधहील जया सर्ळांना भषेट दषेऊ इक्चछता, ्तयांचही 
यादही तयार करा. या पय्गटन सर्ळांचषे वगथीकरण कोण्तया 
पय्गटन प्रकारात करता यषेईल याबद्दल शमत्रांशही चचा्ग करा व 
वगथीकरण  करून  दाखवा.

आकृतही ९.१ चया आधारषे प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.

Ø १९९५ सालही कोण्तया दषेशांमधयषे अशधक पय्गटक 
आलषे?

Ø २००० सालही कोण्तया दषेशामधयषे अशधक परदषेशही 
पय्गटक आलषे?

Ø कोण्तया वषा्गपासून भारतामधहील परदषेशही पय्गटकांचही 
संखया वाढलषेलही शदसतषे?

Ø २०१५ सालही दोन्ही दषेशांतहील परदषेशही पय्गटकांचही 
संखया शकतही ्ोतही? ्तयातहील ररक सांगा.

Ø २०१० नंतर भारतातहील परदषेशही पय्गटक मोठ्ा 
प्रमाणावर वाढणयामागचषे कारण काय असावषे?

भौगोहलक सपष्ीकरण

ब्ाझील :
पांढऱया वाळूचया पुळणही, आकष्गक व सवचछ सागरही 

शकनारषे, शनसग्गरमय बषेटषे, ॲमषेझॉन खोऱयातहील घनदाट 
अरणयषे, शवशवध प्रकारचषे प्राणही व पक्ही तसषेच शवशवध उदानषे  
यांमुळषे आंतरराष््हीय पय्गटक ब्ाझहीलकडषे आकशष्गत ्ोतात. 
‘ब्ाझहीशलया’ ्षे राजधानहीचषे नवहीन श्रसुद्धा पय्गटकांचषे 

आकृती ९.१ : आंतरराष्ट्ी्य प्य्गटक संख्या

आकष्गण आ्षे. तसषेच ररओ दही जनषेरहीओ आशण सावो 
पावलो यांसारखही श्रषे मोठ्ा संखयषेनषे पय्गटकांना आकशष्गत 
करतात. दषेशातहील अनषेक भागांत पय्गटन ्ा म्त्वाचा 
आशर््गक वयवसाय आ्षे. ब्ाझहीलमधयषे पया्गवरणसनषे्ही 
पय्गटनाचा शवकास ्ोत आ्षे.

सांगा पािू !

आकृतही ९.२ चया आधारषे प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.

Ø वरहील आलषेखाचा प्रकार कोणता?

Ø या आलषेखात कोण्तया बाबही दाखवल्या आ्षेत?

Ø कोण्तया दषेशाचया एकूण राष््हीय उ्तपादनात पय्गटन 
वयवसायाचषे योगदान जासत आ्षे?

Ø एकूण राष््हीय उ्तपादनाचया तुलनषेत पय्गटन वयवसायात 
गुंतलषेलही लोकसंखया जासत असलषेला दषेश कोणता?

भौगोहलक सपष्ीकरण

आकृतही ९.१ मधयषे दाखवल्यानुसार २०१५ सालही 
भारतामधयषे भषेट दषेणाऱया आंतरराष््हीय पय्गटकांचही संखया 
ब्ाझहीलचया तुलनषेत जासत आ्षे. तसषे असलषे, तरही्ही पय्गटन 
क्षेत्राचा एकूण राष््हीय उ्तपनिातहील वाटा ्ा ब्ाझहीलपषेक्ा 
कमही आ्षे. ्षे प्रामुखयानषे ्तया ्तया दषेशांचही लोकसंखया व 
एकूण राष््हीय उ्तपनि यांचया मूल्यावर अवलंबून आ्षे. 
्तयानुसार भारताचषे राष््हीय उ्तपनि व लोकसंखया ब्ाझहीलचया 
तुलनषेत खूपच जासत आ्षे. (आकृतही ९.२ प्ा.) ्तयामुळषे 
भारताचा एकूण राष््हीय उ्तपनिातहील पय्गटन क्षेत्राचा वाटा 

आकृती ९.२ : प्य्गटन व अथ्गव्यवसथा (२०१६)

पय्गटन वयवसायात गुंतलषेलही लोकसंखया
एकूण राष््हीय उ्तपादनात पय्गटन वयवसायाचषे योगदान

ब्ाझहील भारत
१२%

१०%
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९. प्य्गटन, वाितूक व संदषेशविन

ब्ाझहील -  आंतरराष््हीय पय्गटक संखया
भारत -  आंतरराष््हीय पय्गटक संखया

वष्ग
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ब्ाझहीलपषेक्ा कमही शदसतो व या क्षेत्रातहील लोकसंखयषेचषे 
प्रमाण जासत शदसतषे.

जरा हवचार करा.
ब्ाझहीलमधहील कोण्तया घटकांमुळषे अर्वा 

वैशशषट्ांमुळषे ्ही पय्गटन सर्ळषे शनमा्गण झालही आ्षेत?

आकृती ९.३ : गषेट वषे ऑफ इंहड्या

आकृती ९.४ : ररओ दी जनषेरीओ ्यषेथील पुळण

आकृती ९.५ : ब्ाझील सागरी प्य्गटन

आकृती ९.६ : अहजंठा लषेणी

आकृती ९.७ : मॅनॉस ्यषेथील फुटबॉल सटषेहड्यम

आकृती ९.८ : गुवािाटी-आसाम

भारत व ब्ाझहीलमधहील का्ही पय्गटन सर्ळषे

भारत :
आकृतही ९.१ मधहील आलषेखावरून लक्ात यषेतषे, 

की भारतातहील आंतरराष््हीय पय्गटकांचही संखया सतत 
वाढत आ्षे; परंतु ्ही वाढ २०१० पासून अशधक झालषेलही 
आढळतषे. आंतरराष््हीय पय्गटकांचया संखयषेतहील ्ही वाढ 
सात्तयपूण्ग आ्षे. परदषेशही पय्गटक भारतात ऐशत्ाशसक, 
सांसकृशतक, वैदकीय, वयवसाय इ्तयादींसािही यषेत 
असतात. पया्गवरणपूरक पय्गटनाला भारतात्ही चालना 
शदलही जात आ्षे.

भारताचा ऐशत्ाशसक वारसा लक्ात घषेता दषेशातहील 
अनषेक भागांत पय्गटनाचया भरपूर संधही उपलबध आ्षेत. 
यासािही अनषेक पय्गटनसर्ळषे शनमा्गण केलही जात आ्षेत.
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ब्ाझीलमधील वाितूक : आकृतही ९.९ मधहील ब्ाझहीलचया 
वा्तूक मागाांचया नकाशाचा अभयास करून पुढहील प्र्नांचही 
उ्ततरषे शल्ा.

Ø कोणकोण्तया प्रकारचषे वा्तूक माग्ग शदसत आ्षेत?

Ø कोण्तया प्रकारचया मागाांचही घनता जासत शदसतषे?

Ø िळकपणषे शदसणारा म्ामाग्ग कोणता? तो कोण्तया 
शिकाणांना जोडतो?

Ø लो्मागाांचा शवकास प्रामुखयानषे कोण्तया भागात 
झाल्याचषे शदसत आ्षे? याचषे कारण काय असावषे?

Ø ब्ाझहीलचया कोण्तया भागात वा्तूक माग्ग कमही 
आढळतात? ्तयाचही कोणतही कारणषे असावहीत?

भौगोहलक सपष्ीकरण

ब्ाझहीलमधयषे सव्गत्र सामानयपणषे रसतषे वा्तूक आढळतषे. 

जरा हवचार करा.
एखादा प्रदषेशात वा्तूक सषेवांचा ्ोणारा शवकास 

लक्ात घषेता, ब्ाझहीलमधहील वा्तूक सषेवषेचया शवकासावर 
कोण्तया घटकांचा प्रभाव पडला आ्षे? प्राकृशतक 
रचना व जलप्रणालही यांचा शवचार करता ब्ाझहीलमधयषे 
कोण्तया वा्तूक साधनांचा उपयोग प्रामुखयानषे  केला 
जात असषेल? 

नकाशाशी मैत्री

आकृती ९.९

दषेशातहील वा्तूक मागाांमधयषे 
शनममयापषेक्ा जासत वाटा 
रसतषे मागाांचा अा्षे. 
रस्तयांचही घनता पूव्गभागात 
करेंशद्त झालषेलही आ्षे. 
पक््चमषेकडहील ॲमषेझॉन नदही 
खोऱयातहील वनाचछाशदत 
प्रदषेश व दलदलयुति जमहीन 
यांमुळषे रसतषे मागाांचा शवकास 
मया्गशदत झाला आ्षे.

ॲमषेझॉन नदहीतून 
वयापारही तत्वावर 
जलवा्तूक केलही जातषे. 
या नदहीचया मुखापासून तषे 
पषेरू दषेशातहील इक्हीटॉस 
या शिकाणापयांत ्ही 
वा्तूक ्ोतषे. जगातहील 
अंतग्गत जलवा्तुकीचा 
सवाांत लांब पल्ा (सुमारषे 
३७०० शकमही) या मागा्गनषे 
गािता यषेतो. पॅराना ्ही 

दशक्णवाश्नही नदही जलवा्तुकीसािही उपयुति आ्षे.
ब्ाझहीलचया शकनारही भागात्ही जलवा्तूक ्ोतषे.

ब्ाझहीलमधयषे लो्मागाांचा जासत शवकास झालषेला 
ना्ही. रषेल्वषे वा्तूक सवसत असलही, तरही शतचा उपयोग 
मोजकयाच श्रांपुरता मया्गशदत आ्षे. ्वाई वा्तुकीचषे 
योगदान्ही मया्गशदत आ्षे.
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आकृती ९.१०

नकाशाशी मैत्री

भारतातील वाितूक : आकृतही ९.१० व ९.११ चया 
आधारषे खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.

Ø वा्तूक सषेवांचषे कोणकोणतषे प्रकार नकाशांमधयषे शदसत 
आ्षेत?

Ø कोण्तया भागात रसतषे मागाांचही घनता जासत आ्षे?

Ø कोण्तया भागात लो्मागाांचषे दाट जाळषे आढळतषे?

Ø म्त्वाचही पाच बंदरषे आशण पाच शवमानतळांचही नावषे 
शल्ा.

Ø भारताचया कोण्तया भागात वा्तूक मागाांचषे जाळषे 
शवरळ आ्षे? ्तयाचषे कारण काय असावषे?
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आकृती ९.११नकाशाशी मैत्री

भौगोहलक सपष्ीकरण

भारतात ब्ाझहीलचया तुलनषेत लो्माग्ग व रसतषे 
वा्तुकीचषे जाळषे दाट आ्षे. रसतषे मागा्गनषे दर वषथी सुमारषे 
८५% प्रवासही वा्तूक आशण ७०% मालवा्तूक ्ोत 
असतषे. 

लो्मागाांचया शवकासामुळषे प्रवासही व मालवा्तूक 
सुलभ झालही आ्षे. भारतहीय अर््गवयवसर्षेचया वाढहीसािही 
लो्मागाांचषे योगदान म्त्वाचषे आ ष्े. भारतात लो्माग्ग 
नषे्महीच प्रवासही वा्तुकीचषे प्रमुख साधन राश्लषे आ्षे. 
भारताचया मधयभागात, ईशानयषेकडहील राजयांत आशण 
राजसर्ानमधयषे लो्मागाांचषे जाळषे शवरळ आढळतषे. उ्ततर 
भारतहीय मैदानही प्रदषेशात लो्मागाांचषे दाट जाळषे आ्षे.

जया दषेशाचा शवसतार अशधक असतो, ्तया दषेशांत दूरचषे 
अंतर पार करणयासािही लो्मागाांचषे म्त्व जासत असतषे.

जलमाग्ग ्षे वा्तुकीचषे 
सवसत साधन आ्षे. दषेशाचया 
एकूण वा्तूक मागाांत अंतग्गत 
जलमागा्गचा वाटा रति १% 
आ्षे. यामधयषे नदा, कालवषे, 
खाड्ा आशण जलसािषे 
इ्तयादींचा समावषेश ्ोतो. 

आंतरराष््हीय वयापारापैकी 
सुमारषे ९५% वयापार सागरही 
मागा्गनषे ्ोतो. आंतरराष््हीय 
वयापाराशशवाय, दषेशाचा मुखय 
भूभाग आशण बषेटांदरमयान 
वा्तुकीसािही जलमागाांचा 
उपयोग ्ोतो.

ब्ाझहीलचया तुलनषेत 
भारतातहील आंतरराष््हीय ्वाई 
वा्तूक जासत शवकशसत झालही 
आ्षे. दषेशातहील तसषेच अंतग्गत 
्वाईमागाांचा वापर्ही वाढत 
आ्षे.

ब्ाझीलमधील संदषेशविन :

करून पिा.

तुम्ांला मा्हीत आ ष्ेच की ब्ाझहीलचा रषेखावृ्ततहीय 
शवसतार जासत आ्षे. आकतृही ९.१२ मधयषे ब्ाझहीलचया 

िषे नषेिमी लक्ात ठषेवा.
वा्तुकीचया सोईंचा शवकास ्ा दषेशाचया जलद 

प्रगतहीचषे लक्ण आ्षे.

पिा बरषे जमतषे का ?

Ø शदगबोई यषेर्ून सकाळही सात वाजता अरुणनषे 
आईला रोन केला. जैसलमषेरमधयषे ्तयाचया आईनषे 
तषेर्हील सथाहनक वषेळषेनुसार तो शकतही वाजता 
घषेतला असषेल?



66

आकृती ९.१२ : ब्ाझील प्रमाणवषेळ
अशत पक््चमषेकडहील नासेंटषे दो ररआ मोआ ्षे शिकाण 

‘अरेि’ राजयात असून ्तयाचषे सर्ान ७° ३२' ३३'' दशक्ण 
अक्ांश व ७३° ५९' पक््चम रषेखांशावर आ्षे. अशत 
पूववेकडहील पोनटो दो सषेकसास ्षे परैबा राजयातहील शिकाण; 
७° ०९' २८'' दशक्ण अक्ांश, ३४° ४७' पक््चम रषेखांशावर 
आ्षे.

आकृतही ९.१२ नकाशाचा अभयास करा आशण 
खालहील प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.
Ø नकाशात शकतही शवभाग केलषेलषे शदसत आ्षेत?

Ø ्षे शवभाग कशाचषे आ्षेत?

Ø ‘जागशतक प्रमाणवषेळषेचया मागषे’ याचा अर््ग काय?

Ø ब्ाझहीलमधहील कोण्तया भागातहील वषेळ इतर 
शवभागांपषेक्ा पुढषे आ्षे?

Ø ्ही वषेळ इतर शवभागांपषेक्ा शकतही शमशनटांनही पुढषे आ्षे?

Ø लाल रंगाचही िळक रषेषा काय दश्गवतषे?

भौगोहलक सपष्ीकरण

या दषेशांचया रषेखावृ्ततहीय शवसतारामुळषे असषे लक्ात 
यषेतषे, की अशत पूव्ग आशण अशत पक््चम शबंदूंचया वषेळषेतहील 

ररक १६८ शमशनटषे (२ तास ४८ शमशनटषे) आ्षे. ्तयामुळषे 
ब्ाझहीलमधयषे एकूण चार प्रमाणवषेळा मानल्या जातात. 
दषेशात वषेगवषेगळषे ‘काल शवभाग’ आ्षेत. या प्रमाणवषेळा 

प्रदषेश रचना, शवसतहीण्ग आकार, लोकवसतही 
शवरश्त प्रदषेश, घनदाट वनषे इ्तयादही अडर्ळ्ांवर मात 
करून दूरसंचार सषेवषेचा शवसतार करणषे ्षे ब्ाझहीलचया 
अर््गवयवसर्षेला एक आव्ान ् ोतषे. अलहीकडहील का्ही वषा्गत 
ब्ाझहीलमधहील दूरधवनही, माश्तही तंत्रज्ान व इंटरनषेटचा वापर 
वाढला असून दूरसंचार सषेवषेचा शवसतार मोठ्ा प्रमाणावर 
्ोऊ लागला आ्षे.

अवकाशतंत्राचया बाबतहीत ब्ाझहील सवदषेशही 
तंत्रज्ानाचा शवकास करून उपग्् अवकाशात सोडणयाचया 
तयारहीत आ्षे.
भारतातील संदषेशविन :

आकृतही ९.१३ चया आधारषे प्र्नांचही उ्ततरषे शल्ा.

Ø भारतहीय मुखय भूमहीचया अशत पूव्ग व अशत पक््चम 
टोकांवरहील रषेखावृ्ततांमधहील ररक काढा. तो 
ब्ाझहीलचया तुलनषेत शकतही जासत शकंवा कमही आ्षे तषे 
शोधा.

Ø भारतहीय प्रमाणवषेळषेचषे रषेखावृ्तत कोणतषे?

Ø भारतहीय प्रमाणवषेळ आशण ग्हीशनच रषेखावृ्तताचही वषेळ 
यांमधयषे अंशा्तमक व काला्तमक ररक शकतही आ्षे?

Ø भारतात सर्ाशनक वषेळा शकतही आ्षेत?

अशत पूववेकडहील व अशतपक््चमषेकडहील सर्ानषे शदलही 
आ्षेत. या दोन शबंदूंमधहील वषेळषेतहील ररकांचही गणना 
शमशनटांमधयषे करा.

ग्हीशनच वषेळषेचया (GMT) अनुरिमषे २,३,४ आशण 
५ तासांनही मागषे आ्षेत. नकाशातहील लाल रंगाचही 
िळक रषेषा ब्ाझहीलचही अशधकृत प्रमाणवषेळ (BRT) 
दश्गवतषे. तही ग्हीशनच वषेळषेचया तहीन तास मागषे आ्षे.
ब्ाझीलमधील संदषेशविनाचा हवकास : 
ब्ाझहीलमधहील दूरसंचार सषेवा अशतशय शवकशसत 
आशण काय्गक्म आ ष्े. यामधयषे दूरधवनही, भ्रमणधवनही, 
दूरदश्गन प्रसारण, आकाशवाणही प्रसारण, 
संगणक आशण इंटरनषेट इ्तयादींचा समावषेश ्ोतो. 
ब्ाझहीलमधहील ४५% पषेक्ा अशधक लोकसंखया 
इंटरनषेटचा वापर करत आ्षे. ब्ाझहीलमधहील 
दशक्णमधय भागात दूरसंचार सषेवषेचया पायाभूत सुशवधा 
अशतशय आधुशनक आ्षेत. उ्ततर आशण वायवय 
भागात मात्र या सषेवांचा शवकास लोकसंखयषेअभावही 
मया्गशदत सवरूपात झाला आ्षे.
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आकृती ९.१३ : सथान व हवसतार

नकाशाशी मैत्री

भौगोहलक सपष्ीकरण

भारताचा रषेखावृ्ततहीय शवसतार जासत आ्षे. भारतातहील 
अशत पूव्ग व अशत पक््चम टोकांवरहील रषेखावृ्ततामधहील 
वषेळषेचा ररक सुमारषे १२० शमशनटांचा आ्षे. परंतु भारतात 
एकच प्रमाणवषेळ मानलही जातषे. भारतहीय प्रमाणवषेळषेसािही 
(IST) ८२° ३०'  पूव्ग रषेखावृ्तत शनक््चत केलषे आ ष्े. 
ष्े रषेखावृ्तत अला्ाबाद श्राजवळून जातषे. भारतहीय 

प्रमाणवषेळ ्ही ग्हीशनच वषेळषेचया ५ तास ३० शमशनटषे पुढषे आ्षे.
भारतातहील इलषेकट्ॉशनक माधयमांचया प्रगतहीमुळषे 

दूरसंचार उदोग ्षे अशतवषेगानषे वाढणारषे क्षेत्र बनलषे आ्षे. 
माश्तही तंत्रज्ान आशण संदषेशव्नाचया युगात संगणक, 
भ्रमणधवनही, इंटरनषेट अशा शडशजटल साधनांचया वाढ्तया 
प्रभावामुळषे ्षे क्षेत्र अशधक वषेगानषे शवसतारत आ्षे. भारत 
्ा सवा्गशधक समाट्ग रोन आशण इंटरनषेट वापरणाऱयांचा दषेश 
बनला आ्षे.

सवदषेशही तंत्रज्ानाचया आधारषे तयार 
केलषेलषे उपग्् व उपग्् प्रक्षेपण तंत्र 
यांचया वापरामुळषे या क्षेत्रात भारताचा 
भशवषयकाळ उज्वल झाला आ्षे.

जरा हवचार करा.

Ø शदल्ही यषेर्षे दुपारचषे १२ वाजलषे 
आ्षेत. ब्ाझहीशलया यषेर्षे शकतही 
वाजलषे असतहील?

मािीत आिषे का तुमिांला ?

जरा डोके चालवा.
सौरभ आशण अक््वनही ्षे दोघषे 

भारतातहील एका बहुराष््हीय कंपनहीत 
काम करतात. ्तयांचया कंपनहीचही दोन 
शवभागहीय काया्गलयषे ब्ाझहीलमधहील 
ररओ दही जनषेरहीओ व मॅनॉस या 
शिकाणही आ्षेत. या दोघांकडषे 
प्र्तयषेकी एका काया्गलयाशही संपका्गत 
रा्णयाचही जबाबदारही आ्षे. ्तयांनही 
्तयांचया वषेळा या काया्गलयांचया 
१० तषे ५ या वषेळांशही जुळवून 
घषेतल्या आ्षेत. आता सांगा, या 
दोघांचया काया्गलयहीन वषेळा भारतहीय 
प्रमाणवषेळषेनुसार काय असतहील?

इस्रो (ISRO) भारतहीय अवकाश संशोधन संसर्ाः 
भारतातहील अवकाश संशोधनासंबंधहीचषे उपरिम या 

संसर्षेमार्कत राबवलषे जातात.
आजपयांत इस्रोनषे उपग्् प्रक्षेपणात अनषेक शवरिम 

प्रसर्ाशपत केलषे आ्षेत.

ब्ाझहीलमधयषे ‘ब्ाझहीशलयन अवकाश एजनसही’चया 
दषेखरषेखहीखालही दषेशाचया अवकाश संशोधनाचा काय्गरिम 
राबवला जातो. आधुशनक आशण शवकशसत तंत्रज्ानाचही 
जोड दषेऊन ब्ाझहीलमधहील अवकाश संशोधन काय्गरिमाचषे 
धोरण आखलषे जात आ्षे.
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प्र्न १. चूक की बरोबर तषे सकारण सांगा.
  (अ) भारतातहील नैसशग्गक शवशवधतषेमुळषे पय्गटन वयवसायाचषे 

 भशवषय उज्वल आ्षे.
  (आ) पय्गटन ्ा अदृ्य सवरूपाचा वयापार आ्षे.
  (इ) दषेशातहील वा्तूक मागाांचा शवकास ्ा दषेशाचया  

 शवकासाचा एक शनदवेशांक आ्षे.
  (ई) ब्ाझहील दषेशाचही वषेळ भारतहीय वषेळषेचया पुढषे आ्षे.
  (उ) भारतात पय्गटन वयवसायाचा शवकास नवयानषेच सुरू  

 झाला आ्षे.
प्र्न २. र्ोडकयात उ्ततरषे शल्ा.
  (अ) ब्ाझहीलमधहील कोणतषे घटक पय्गटकांना अशधक  

 आकशष्गत करतात?
  (आ) ब्ाझहीलचया अंतग्गत भागात लो्मागाांचया शवकासात  

 कोण्तया अडचणही आ्षेत?
  (इ) कोण्तया साधनांमुळषे संदषेशव्न अशतशय गशतमान  

 झालषे आ्षे?
प्र्न ३. खालहील आकृतहीमधयषे ब्ाशझशलयातून ३१ शडसेंबरचया 

सकाळही ११ वाजता शवमान शनघालषे आ्षे. ्षे शवमान 
०° रषेखावृ्तत ओलांडून नवही शदल्हीमागवे वलॉशदवोसटॉक 
क याशिकाणही जाणार आ्षे. जयावषेळषेस शवमान शनघालषे 
्तयावषेळषेस नवही शदल्ही आशण वलॉशदवोसटॉक यषेर्हील 
सर्ाशनक वषेळ, शदवस व तारहीख काय असषेल तषे सांगा.

  (ई) मनमाड (iv) प्रमुख रसतषे माग्ग
              (v) ४०° पक््चम रषेखावृ्तत
प्र्न ५. भौगोशलक कारणषे शल्ा.
  (अ) ब्ाझहीलमधयषे पया्गवरणसनषे्ही पय्गटनाचा अशधक  

 शवकास केला जात आ्षे.
  (आ) ब्ाझहीलमधयषे जलमागाांचा शवकास झालषेला ना्ही.
  (इ) उ्ततर भारतहीय मैदानही प्रदषेशात लो्मागाांचषे जाळषे  

 शवकशसत झालषे आ्षे.
  (ई) दषेशाचया सवाांगहीण शवकासासािही वा्तूक मागाांचा  

 शवकास उपयतुि िरताषे.
  (उ) आंतरराष््हीय वयापारासािही सागरही मागाांवर अवलंबून  

 रा्ावषे लागतषे.
प्र्न ६. ररक सपष् करा.
  (अ) ॲमषेझॉन व गंगा नदहीतहील जलवा्तूक
  (आ) ब्ाझहीलमधहील संदषेशव्न व भारतामधहील संदषेशव्न
  (इ) भारतहीय प्रमाणवषेळ व ब्ाझहीलचही प्रमाणवषेळ
प्र्न ७. शटपा शल्ा.
  (अ) आधुशनक संदषेशव्न
  (आ) भारतातहील ्वाई वा्तूक
  (इ) प्राकशृतक रचना आशण अंतग्गत जलवा्तूक
  (ई) प्रमाणवषेळषेचही उपयोशगता

पिा बरषे जमतषे का ?प्रारंभही ब्ाझहील ्ा दषेश अवकाश संशोधनासािही 
संयुति संसर्ानषे या दषेशावर अशधक अवलंबून ्ोता, 
परंतु अलहीकडषे चहीन, भारत, रशशया आशण युरिेन या 
दषेशांचषे स्काय्ग घषेत आ्षे.

Ø दषेशात शकतही प्रमाणवषेळा असावयात ्षे तुम्ही 
कशाचया आधारषे िरवाल?

प्र्न ४. योगय जोड्ा जुळवा.
   ‘अ’ गट   ‘ब’ गट
  (अ) ट्ानस ॲमषेझोशनयन माग्ग (i) पय्गटन सर्ळ
  (आ) रसतषे वा्तूक (ii) भारतातहील रषेल्वषेसर्ानक
  (इ) ररओ दही जनषेरहीओ (iii) सवुण्ग चतभुु्गजा म्ामाग्ग

उपक्रम :
एखादा बंदराला/शवमानतळाला/

संदषेशव्न करेंद्ाला भषेट दषेऊन ्तयाचही माश्तही 
शल्ा.

***



भारत व ब्ाझील मधील ववववध प्ाणी व वनसपती

वपऱ्ाना

ॲमलेझॉन नदीतील गुलाबी डॉल्फिन

घा्पात
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