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इयत्ता ७ वी

महतारताष्ट्र रताजय पताठ्यपुस्क निनममि्ी व अभयतासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे.
२०१७

शेजारचा ‘क्यू आर कोड’ स्ार्टफोनचा वापर करून सककॅन करता 
्ेताे. सककॅन केल्ावर अापल्ाला ्ा पाठ्यपुसतकाच्ा अध््न-
अध्ापनासाठी उप्ुक्त ललंक/ललंकस (URL) ल्ळतील.

शतासि निणमिय क्रमतंाक  : अभयतास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निितांक २५.४.२०१६ अनवये स्तापि करणयता् आलेलयता
समनवय सनम्ीचयता नि. ३.३.२०१७ रोजीचयता बैठकीमधये हे पताठ्यपुस्क निधतामिरर् करणयतास मतानय्ता िेणयता् आली आहे.





(C)



(D)



लवद्ाथणी ल्त्रानंो,
सातवीच्ा वगा्टत तु्चे सवागत आहे. भयूगोल लवष् तुमही इ्तता लतसरी ते पाचवी पररसर 

अभ्ासातयून तसेच इ्तता सहावीला भयूगोलाच्ा पाठ्यपुसतकातयून लशकला आहात. इ्तता 
सातवीसाठी भयूगोलचे पाठ्यपुसतक तु्च्ा हाती देताना आनंद वारतो आहे.

तु्च्ा अवतीभवती अनेक घरना घडत असतात. तुमहाला सा्ावयून घेणारा लनसग्ट ऊन, 
पाऊस, थंडीच्ा रूपाने तुमहाला सारखा भेरत असतो. अंगाशी खेळणारी वाऱ्ाची झुळूक तुमहाला 
आलहाददा्क वारत असते. अशा अनेक नैसलग्टक घरना, लनसग्ट इत्ादींचे सपष्ीकरण भयूगोल 
लवष्ाच्ा अभ्ासातयून ल्ळते. भयूगोल तुमहाला सतत लनसगा्टकडे नेण्ाचा प्र्तन करतो. ्ा 
लवष्ात सजीवांच्ा लनसगा्टशी व एक्ेकांशी होणाऱ्ा आंतरलक्र्ांचाही अभ्ास करा्चा 
असतो. 

्ा लवष्ातयून तुमही पृथवीच्ा संदभा्टने अनेक ्यूलभयूत संकलपना लशकणार आहात. तु्च्ा 
रोजच्ा जीवनाशी लनगलडत असणारे ्ानवी व्वहारांचे अनेक घरक तुमहाला ्ा लवष्ातयून 
स्जयून घ्ा्चे आहेत. हे नीर स्जले तर त्ाचा तुमहाला भलवष्ात नक्ककी उप्ोग होईल. ्ा 
लवष्ातयून आपण लवलवध ्ानवी स्यूहां्धील आलथ्टक, सा्ालजक, सांसककृलतक आंतरलक्र्ांचाही 
अभ्ास करतो.

हा लवष् लशकण्ासाठी लनरीक्षण, आकलन, लवशलेषण ही कौशल्े ्हत्वाची आहेत. ती 
नेह्ी वापरा, जोपासा. नकाशे, आलेख, लचत्राककृती, ् ालहती सपं्रेषण, तक्ते, इत्ादी ् ा लवष्ाच्ा 
अभ्ासाची साधने आहेत. ती हाताळण्ाचा सराव करा.

पाठ्यपुसतकात लदलेल्ा सोप्ा-सोप्ा ककृती तुमही सवाांनी जरूर करा. हे पाठ्यपुसतक लशकत 
असताना ्ापयूवणीच्ा पाठ्यपुसतकात लशकलेल्ा बाबी तुमहाला नक्ककी उप्ोगी पडतील. त्ा 
लवसरू नका बरं ! 

आपल्ा सवाांना ्नःपयूव्टक शुभेच्ा !

      
   

(डॉ. सुलनल ्गर)
संितालक

्हाराष्ट्र राज् पाठ्यपुसतक लनल््टती व
अभ्ासक्र् संशोधन ्ंडळ, पुणे.

प्रस्ताविता

पुणे
लदनांक : २८/०३/२०१७ (गुढीपाडवा) 
           ७ चैत्र, शके १९३९



अ.क्र. क्षेत्र घटक क्षम्ता नवधतािे

१. सा्ान् 
भयूगोल

१.१ ऋ्ुनिनममि्ी � लवलशष् प्रदेशालवष्ीच्ा ्ालहतीचे संकलन व परीक्षण करता ्ेणे.
� भौगोललक ्ालहतीच्ा आधारे लकंवा त्ालवष्ी लवलवध प्रशन लवचारता ्ेणे.

१.२ ग्रहणे �  भौगोललक संदभा्टचे परीक्षण केल्ानंतर लवलवध प्रशन लवचारता ्ेणे.

२. प्राककृलतक 
भयूगोल

२.१ मिृता � भौगोललक दृच्ष्कोनातयून नैसलग्टक घरना व त्ा्ागील कारणे स्जयून घेता ्ेणे.

२.२ वतायूभतार � एखाद्ा प्रदेशातील प्राककृलतक घरक ओळखणे व त्ांचे ्ानवावर होणारे पररणा् 
लवशद करता ्ेणे.

� नकाशा व इतर भौगोललक साधने वापरून एखाद्ा प्रदेशासंदभा्टतील प्रशनांची उततरे 
देता ्ेणे.

� एखाद्ा प्रदेशाच्ा सथानाबद्दलची उततरे देण्ासाठी नकाशा व इतर भौगोललक 
साधनांचा उप्ोग करता ्ेतो.

२.३ वतारे � नकाशा व इतर भौगोललक साधने वापरून एखाद्ा प्रदेशासंदभा्टतील प्रशनांची उततरे 
देता ्ेणे.

२.४ सतागरी 
जलताचयता 
हतालिताली 

�  एखाद्ा प्रदेशातील प्राककृलतक घरक ओळखणे व त्ांचे ्ानवावर होणारे पररणा् 
लवशद करता ्ेणे.

३. ्ानवी 
भयूगोल

३.१ कृषी � ्ानवी ककृती्ुळे एखाद्ा प्रदेशातील लठकाणा्ध्े काळानुसार बदल कसे घडत गेले 
्ाची नकाशा, प्रलत्ा इ. भौगोललक साधनांच्ा साहाय्ाने कारण्ी्ांसा करता ् ेणे.

३.२ िैसनगमिक 
प्रिेशतांिी 
ओळख

� प्राककृलतक व ्ानवी वैलशषट्े जाणयून घेऊन स्ाजासाठी त्ांचे ्हत्व ठरवता ्ेणे.
� सथळ, लोक/्ानव आलण पररसर/प्ा्टवरण ्ां्धील स्स्ांचा  भौगोललक 

घरकांच्ा आधारे लवचार करणे. 
� एखाद्ा प्रदेशातील प्राककृलतक प्ा्टवरणाचा तेथील अथ्टकारण संसककृती व व्ापार 

्ावर होणारा पररणा् सांगता ्ेणे.
� नकाशा व इतर भौगोललक साधने वापरून एखाद्ा प्रदेशासंदभा्टतील प्रशनांची उततरे 

देता ्ेणे.
� एखाद्ा लवलशष् प्रदेशाबद्दल प्रशन त्ार करता ्ेणे व त्ा संदभा्टने शोध घेता ्ेणे.

३.३ ्ानवी 
वसतींचे 
आककृलतबंध

� ्ानवी वसतीचे लवतरण आलण ्ानवी लक्र्ांच्ा प्रसारणाची प्रलक्र्ा ्ांचे आककृलतबंध 
उ्जणे/लक्षात ्ेणे.

� एखाद्ा प्रदेशातील ्ानवी व प्राककृलतक रचनां् धील परसपर संबंधांचे सकारात्क व 
नकारात्क पररणा्ांचे परीक्षण करता ्ेणे.

� वसत्ांच्ा लन्ा्टणा्ध्े ्ानवाने भौगोललक घरकांचा कसा वापर केला, तसेच 
सथालनक प्राककृलतक प्ा्टवरणाशी अनुकूलन व सुधारणा तो कशा करत गेला ्ाचे 
परीक्षण करता ्ेते.

४. प्रात्लक्षक 
भयूगोल

िकताशता् उठताव 
िशमिवणताऱयता 
पद्ध्ी

� नकाशावरून भौगोललक घरकांबद्दल अनु् ान करणे व लनषकष्ट काढणे. 
� नकाशा व इतर भौगोललक साधने वापरून एखाद्ा प्रदेशासंदभा्टतील प्रशनांची उततरे 

देता ्ेणे.



(G)

P पाठ्यपुसतक प्रथ् सवतः स्जयून घ्ावे.
P प्रत्ेक पाठातील ककृतीसाठी काळजीपयूव्टक व सवतंत्र 

लन्ोजन करावे. लन्ोजनालशवा् पाठ लशकवणे 
अ्ोग् ठरेल.

P अध््न-अध्ापना्धील ‘आंतरलक्र्ा’, ‘प्रलक्र्ा’, 
‘सव्ट लवद्ाथ्ाांचा सहभाग’ व आपले सलक्र् ् ाग्टदश्टन 
अत्ंत आवश्क आहे.

P शाळे् ध् ेअसललेी भौगोललक साधने आवश्कतनेसुार 
वापरणे हे लवष्ाच्ा सु् ोग् आकलनासाठी गरजेचे 
आह.े त्ा अनषुगंान ेशाळेतील पथृवीगोल, जग, भारत, 
राज् हे नकाशे, नकाशासगं्रह पुच्सतका, ताप्ापक ् ाचंा 
वापर अलनवा््ट आहे, हे लक्षात घ्ा.

P पाठांची संख्ा ््ा्टलदत ठेवली असली तरीही प्रत्ेक 
पाठासाठी लकती तालसका लागतील ्ाचा लवचार 
करण्ात आलेला आहे. अ्यूत्ट संकलपना अवघड व 
च्लिष् असतात, महणयूनच अनुक्र्लणकते न्यूद कलेले्ा 
तालसकांचा पुरेपयूर वापर करावा. पाठ थोडक्ात आरपयू 
न्े. त्ा्ुळे लवद्ाथ्ाांवर बौद् लधक ओझे न लादता 
लवष् आत्सात करण्ास त्ांना ्दत होईल.

P इतर सा्ालजक शासत्रांप्र्ाणे भौगोललक संकलपना 
सहजगत्ा स्जणाऱ्ा नसतात. भयूगोलाच्ा बहुतेक 
संकलपना ्ा शासत्री् आधारावर व अ्यूत्ट बाबींवर 
अवलंबयून असतात. गरका््ट, एक्ेकांच्ा ्दतीने 
लशकणे ्ा बाबींना प्रोतसाहन द्ा. त्ासाठी वग्टरचना 
बदला. लवद्ाथ्ाांना लशकण्ासाठी जासतीत जासत वाव 
ल्ळेल अशी वग्टरचना ठेवा.

P पाठातील लवलवध चौकरी व त्ा संदभा्टने सयूचना देणारे 
‘गलोबी’ हे पात्र लवद्ाथ्ाां्ध्े लप्र् होईल असे पहा. 

- नशक्षकतांसताठी -

- नवद्तारयताांसताठी -

गलोबीिता वतापर ः ्ा पाठ्यपुसतकात पृथवीगोलाचा वापर एक पात्र महणयून केला आहे. त्ाचे नाव 
आहे ‘गलोबी’ हा गलोबी प्रत्ेक पाठात तु् च्ा सोबत असेल. पाठातील लवलवध अपलेक्षत बाबींसाठी 
तो तुमहांला ्दत करेल. प्रत्ेक लठकाणी त्ाने सुचलवलेली गोष् तुमही करण्ाचा प्र्तन करा.

ज्ाद् वारे त्ांच्ा्ध्े लवष्ाची गोडी लन्ा्टण होऊ 
शकेल. ्ासाठी शाळेत ‘गलोबी लिब’ सुरू करावा.

O सदर पाठ्यपुसतक रचनात्क पद् धतीने व ककृलत्ुक्त 
अध् ापन ास ाठ ी  त् ा र  केलेले  आहे .  सद र 
पाठ्यपुसतकातील पाठ वगा्टत वाचयून लशकवयू न्ेत.

P संब ोध ां च ी  क्र्व ा र रत ा  लक्षात  घे त ा ,  प ाठ 
अनुक्र्लणकेनुसार लशकवणे लवष्ाच्ा सु्ोग् 
ज्ानलनल््टतीसाठी सं्ुच्क्तक ठरेल.

P ‘्ाहीत आहे का तुमहांला?’ हा भाग ्यूल््ापनासाठी 
लवचारात घेऊ न्े. 

P पाठ्यपुसतकाच्ा शवेरी पररलशष् लदल ेआह.े पाठातंील 
्हत्वाच्ा भौगोललक शबदांची/संकलपनांची लवसततृ 
्ालहती ् ा पररलशष्ात लदली आह.े पररलशष्ातील शबद 
वणा्टनुक्र्े लदले आहेत. ्ा पररलशष्ात आलेले हे शबद 
पाठां्ध्े लनळ्ा चौकरीने दश्टलवलेले आहेत. उदा., 
‘कालगणना’ (पाठ क्र. १, पृष्ठ क्र. १)

P पररलशष्ाच्ा शेवरी संदभा्टसाठी संकेतसथळे लदलेली 
आहेत. तसेच संदभा्टसाठी वापरलेल्ा सालहत्ांची 
्ालहती लदलेली आहे. तुमही सवतः तसेच लवद्ाथ्ाांनी 
्ा संदभा्टचा वापर करणे अपेलक्षत आहे. ्ा संदभ्ट 
सालहत्ाच्ा आधारे तुमहांला पाठ्यपुसतकाबाहेर 
जाण्ास नक्ककीच ्दत होईल. हे लवष् सखोल 
स्जण्ासाठी लवष्ाच ेअवातंरवाचन नहे्ीच उप्ोगी 
असते, हे लक्षात घ्ा.

P ्यूल््ापनासाठी ककृलतप्रवण, ्ुक्तोततरी, बहुप्ा्ट्ी, 
लवचारप्रवत्टक प्रशनांचा वापर करावा. पाठांच्ा शेवरी 
सवाध्ा्ात ्ांचे काही न्ुने लदलेले आहेत.

P पाठ्यपुसतकातील ‘क्यू आर कोड’ वापरावा.



(H)

 क्र. पताठतािे िताव क्षेत्र पृष्ठक्रमतंाक अपनेक्ष् 
्तानसकता

 १. ॠतलुनल््टती (भाग-१) सा्ान् भयूगोल १ ०३

 २. सयू््ट, चदं् व पृथवी सा्ान् भयूगोल ३ ०९

 ३. भरती-ओहोरी प्राककृलतक भयूगोल ९ १०

 ४. हवेचा दाब प्राककृलतक भयूगोल १६ ०९

 ५. वारे प्राककृलतक भयूगोल २१ ०९

 ६. नैसलग्टक प्रदेश प्राककृलतक भयूगोल ३० १३

 ७. ्ृदा प्राककृलतक भयूगोल ३९ ०९

 ८. ॠतलुनल््टती (भाग-२) सा्ान् भयूगोल ४६ १०

 ९. ककृषी ्ानवी भयूगोल ५२ १२
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भौगोलिक स्पष्टीकरण

आकृती १.१ ः  सावलीचा प्रयोग
v	टेबलाच्ा एका बाजूला मोठा पांढरा कागद चिकटवा.
v	टेबलाच्ा समोरच्ा बाजूला चवजेरी (टॉि्च) हलणार 

नाही अशी ठेवा.
v	कागद व चवजेरी ्ांच्ा दरम्ान टेबलावर मेणबत्ी 

चकंवा जाड रूळ उभा करून ठेवा. आकृ् ी १.१ पहा.
v	कागदावर सावली पडेल अशा पद्ध्ीने चवजेरीिा 

प्रकाशझो् मेणबत्ीवर/रुळावर टाका.
v	मेणबत्ीिी/रुळािी सावली कागदावर ज्ा चठकाणी 

पडेल ्ेथे पेनाने खूण करा.
v	आ्ा कागद, मेणबत्ीसह/रुळासह टेबल एका 

बाजूकडून हळूहळू दुसऱ्ा बाजूकडे सरकवा.
v	आ्ा कागदावर पडणाऱ्ा सावलीिे चनरीक्षण करा.
v	सावलीच्ा सथाना् होणाऱ्ा बदलािंी नोंद करा.

वरील कृ् ी्ून टेबलािी जागा बदलल्ामुळे 
सावलीच्ा सथाना् होणारा बदल ्ुमच्ा लक्षा् ्ेईल. 
सू्ा्चच्ा उगव्ीच्ा व मावळ्ीच्ा सथानांिे वर्चभर 
चनरीक्षण केल्ास आपल्ाला अशा प्रकारे होणारे बदल 
लक्षा् ्े्ील. असे बदल कोणत्ा कारणांमुळे हो्ा्, 
्े पुढील उपक्रमाच्ा मद्ीने आपण चनरीक्षण करून 
ठरवू्ा.

(शिक्षकासंाठी : हा उपक्रम शिद्ार्थाांकडून िर्षभरात 
करून घ्थािा. िाळा सुरू झाल्थापासनू साधारणपणे आठ 
शििसांनी हा उपक्रम सरुू करून शडसेंबर अखरेप्थांत संपिािा. 
आठिड्ातनू एक शििस स्ूथयोि्थाच्था शकिंा स्ूथा्षसताच्था 
िळेी शनरीक्षण करािे.)

v पाि ्े सहा फूट लांबीिी एक जाड काठी घ्ा.

v सू् योद्ाच्ा चकवंा सू् ा्चस्ाच्ा वळेेस वर्चभर 
सू् ्चप्रकाश पडणाऱ्ा चभं् ीजवळ थोडसे े अं्र राखून 
ही काठी रोवा. (काठी साधारणपण ेवर्चभरासाठी त्ा 
चठकाणी रोवलेली असणार आह,े ह ेलक्षा् घ्ा.)

v चनरीक्षणानं्र काठीच्ा सावलीच्ा जागी चदनांक 
रेरेच्ा खुणेने नोंदवा.

v सावलीच्ा जागे् फरक पड् असल्ास त्ा्ील 
अं् र मोजून ठेवा.

v ्ा उपक्रमाच्ा कालावधी् चक्षच्जावर सू् योद्ाच्ा 
चकंवा सू् ा्चस्ाच्ा जागेिेही चनरीक्षण करा.

(पाठाचा पढुील भाग सप्टेंबर मशहन्थात घणे्थात ्थािा.)
v सपटेंबर मचहन्ासाठी भरलले्ा ्कत्ाच्ा नोंदीवरून 

चदनमान व रात्रमानािा कालावधी अभ्ासा.
v सपटेंबर मचहन्ा् ्ुमही नोंदवलेली काठीिी सावली 

कोणत्ा चदशेने हो्ी?
v कोणत्ा ्ारखेला चदनमान व रात्रमान समान हो्े?

आकृती १.२ ः  प्रयोग

F चभं् ीवरील सावलीिी जागा सा्त्ान ेउत्रकेडे 
सरक् असेल, ्र सू् योद् चकवंा सू् ा्चस्ािे 
चठकाण कोणत्ा चदशलेा सरकल्ासारख ेवाट्े?

जरा लिचार करा !
करून ्पहा.

करून ्पहा.

×

टीप : ् ा पाठािा दुसरा भाग (पाठ क्र. ८) २२ चडसेंबर 
नं्र घ्ावा. ्तपूववी चदलेल्ा चनददेशांनुसार चनरीक्षणे 
नोंदवावी्.
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प्रशन १. िुकीिी चवधान ेदरुुस् करून चलहा.
 (१) िंद्र सू् ा्चभोव्ी प्रदचक्षणा घाल्ो.
 (२) पौचण्चमसे िंद्र, सू् ्च व पथृवी असा क्रम अस्ो.
 (३) पथृवीिी पररभ्रमण कक्षा व िंद्रािी पररभ्रमण 

कक्षा एकाि पा्ळी् आह.े
 (४) िंद्राच्ा एका पररभ्रमण काळा् िदं्रािी कक्षा 

पथृवीच्ा कक्षशेी एकदाि छेद्.े
 (५) सू् ्चग्रहण उघड्ा डोळांनी पाहण े् ोग् आह.े
 (६) िंद्र पथृवीशी उपभ ू ससथ्ी् अस्ाना 

ककंणाकृ्ी सू् ्चग्रहण हो्.े
प्रशन २. ्ोग् प्ा््च  चनवडा. 
 (१) सू् ्चग्रहण ः
  

  

  

 (२) ककंणाकृ्ी सू््चग्रहणाच्ा वळेी चदसणार े
सू् ्चचबबं ः

 (३) िंद्रािी अपभ ूससथ्ी ः

प्रशन ३. पढुील ्क्ा पणू्च करा.
तपशील/वैशशष्ट्ये चंद्रग्रहण सूय्यग्रहण

च्थी चदवस अमावास्ा
ससथ्ी िंद्र-पृथवी-सू््च

ग्रहणािंे प्रकार
खग्रासिा जास्ी् 
जास् कालावधी

१०७ चमचनटे

प्रशन ४. आकृ्ी काढा व नाव ेचलहा.
 (१) खग्रास व खडंग्रास सू् ्चग्रहण.
 (२) खग्रास व खडंग्रास िदं्रग्रहण.
प्रशन ५. उत्र ेचलहा.
 (१) दर अमावास्ा व पौचण्चमेस िंद्र, पृथवी, सू््च  

एका सरळ रेरे् का ्े् नाही्?
 (२) खग्रास सू््चग्रहण हो् अस्ाना 

पृथवीवर खंडग्रास सू््चग्रहणही का 
अनुभवास ्े्े?

 (३) ग्रहणांचवर्ीिे गैरसमज दूर 
करण्ासाठीिे उपा् सुिवा.

 (४) सू््चग्रहण पाह्ाना कोण्ी काळजी  
घ्ाल?

 (५) उपभू ससथ्ी् कोणत्ा प्रकारिी 
सू््चग्रहणे हो्ील?

(अ)

(अ)

(आ)

(आ)

(इ)

(इ)

उपक्रम :
(१) व््चमानपत्रां्ून ग्रहणांिी माचह्ी देणारी कात्रणे  

गोळा करून वही् चिकटवा.
(२) ्ुमही पाचहलेले ग्रहण ्ाचवर्ी लेखन करा.
(३) आं् रजाल, पंिांग व चदनदचश्चकांिा वापर करून 

्ा वरा्च् होणाऱ्ा ग्रहणांिे चदनांक, सथळ, वेळ 
इत्ादी माचह्ी संकचल् करा.

***

(अ)

(आ)

(इ)

सिाध्ा्
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दोनही वारे चवरुववतृ्ाजवळील हवचे्ा शां्  पट ्ट्ाजवळ 
्ऊेन चमळ्ा्. ्ा वाऱ्ानंा पवूवी् वार ेअस ेमहण्ा्.

दोनही गोलाधाां् मध् अक्षवृत्ी् जास् दाबाच्ा 
पट् ट्ाकडून ६०°अक्षवृत्ाच्ा जवळ असलेल्ा 
हवेच्ा कमी दाबाच्ा पट ्ट्ाकडे वारे वाह्ा्. (आकृ् ी 
५.३) पृथवीच्ा पररवलनािा पररणाम होऊन त्ांिी मूळ 
चदशा बदल्े. दचक्षण गोलाधा्च् हे वारे वा्व्ेकडून 
आग्े्ेकडे, ् र उत्र गोलाधा्च् नैॠत्ेकडून ईशान्ेकडे 
वाह्ा्. ्ा वाऱ्ानंा पसशिमी वारे असे महण्ा्.

दोनही गोलाधाा्ं  धु्वी् जास् दाबाच्ा पट ्ट्ाकडून 
उपध्वुी् (५५° ्  े६५°) कमी दाबाच्ा पट् ट्ाकड ेज ेवारे 
वाह्ा्, त्ानंा धु्वी् वार ेअस ेमहण्ा्. ्ा वाऱ्ािंी 
चदशा सव्चसाधारणपण ेपवूदेकडून पसशिमेकड ेअस्े.

स्ाशिक वारये :
काही वारे कमी कालावधी् व चवचशष्ट प्रदेशा् 

चनमा्चण हो्ा् आचण ्ुलनेने म्ा्चचद् क्षेत्रा् वाह्ा्, 

हे सथाचनक वारे अस्ा्. हे वारे ज्ा प्रदेशा् वाह्ा् 
्ेथील हवामानावर त्ांिा पररणाम झालेला चदसून 
्े्ो. हे वारे चनरचनराळा प्रदेशां् वेगवेगळा नावांनी 
ओळखले जा्ा्. 

(अ) चदलले्ा चित्रािे चनरीक्षण करा. दरी् वाऱ्ािंी 
माचह्ी चित्रावरून चलहा.

भूपृष्ािी उंिी, जचमनीिे व पाण्ािे ्ापणे, ्सेि 
थंड होणे, हविेा दाब इत्ादी बाबी लक्षा् घेऊन खालील 
कृ् ी करावी.

आकृती ५.४ (अ) ः दरीय वारये

दरीय वारये-वैशशष्ट्ये ः
v	

v	

v	

v	

v	

v	

   माहटीत आहे का तुमहाांिा ?

दचक्षण गोलाधा्च् वारे अच्श् वेगाने वाह्ा्. 
दचक्षण गोलाधा्च् जलभाग जास् आहे. ्ा गोलाधा्च् 
भूपृष्ाच्ा उंि सखलपणािा अडथळा नाही. 
कोणत्ाही प्रकारिे चन्ंत्रण नसल्ामुळे दचक्षण 
गोलाधा्च् वारे उत्र गोलाधा्चपेक्षा जास् वेगाने 
वाह्ा्. त्ांिे सवरूप पुढीलप्रमाणे अस्े.
F ४०° दचक्षण अक्षांशापलीकडे हे वारे अच्श् 

वेगाने वाह्ा्. ्ा भागा् ्ा वाऱ्ांना ‘गरजणारे 
िाळीस’ (Roaring Forties) असे महण्ा्. 

F ५०° दचक्षण अक्षांशाच्ा भागा् ह ेवारे वादळाच्ा 
वगेाने वाह् अस्ा्. ् ा भागा् त्ांना ‘खवळललेे 
पननास’ (Furious Fifties) महण्ा्.

F ६०° दचक्षण अक्षाशंाभोव्ी वार े वादळाच्ा 
वगेाबरोबरि प्रिडं अावाजान े वाह्ा्. त्ानंा 
‘चकिंाळणार ेसाठ’ (Screeching Sixties) महण्ा्.
उत्र गोलाधा्च् ४०°, ५०° चकंवा ६०° 

अक्षांशाच्ा भागा् वाऱ्ािे सवरूप असे का 
आढळ् नाही?

करून ्पहा.
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प्रश्न	 १.	 खालील	 विधा्ेन	 लक्षपूि्वक	 िाचा.	 चूक	
असल्ास	विधा्ने	दुरुस्त	करू्न	पुन्ा	वल्ा.

	 (१)	 पशशचम	 ्ुरोपी्	 प्रदेशा्ंतील	 लोक	 सौम्	 ि	
उबदार	्िामा्नामुळे	उतसा्ी	्नस्ता्त.

	 (२)	प्रअेरी	प्रदेशाला	‘जगा्तील	गव्ाचे	कोठार’	असे	
म्ण्ता्त.

	 (३)	भूमध्	सागरी	प्रदेशा्तील	झाडांची	पा्ने	मेणचट	
अस्ता्त	आवण	झाडांची	साल	फार	जाड	अस्ते.	
झाडां्तील	पाण्ाचे	बाषपीभि्न	जास्त	्ो्ते.

	 (४)	उषण	िाळिंटी	प्रदेशा्त	‘उंट’	् ा	म्त्िाचा	प्राणी	
आ्े,	 कारण	 ्तो	 अन्नपाण्ावशिा्	 दीर्वकाळ	
रा््तो,	्तसेच	िा््ुतकीसाठी	उप्ोगी	आ्े.

	 (५)	िार,	वसं्ासारखे	मांसभक्षक	प्राणी	विषुििृत्ती्	
प्रदेशा्ंत	जास्त	अाढळ्ता्त.

प्रश्न	 २.	 भौगोवलक	कारणे	द्ा.
	 (१)	मोसमी	 प्रदेशा्त	 प्रामुख्ा्ने	 शे्तीव्िसा्	

कर्ता्त.

	 (२)	 विषुििृत्ती्	ि्ना्तील	िृक्ष	उंच	िाढ्ता्त.
	 (३)	 टुंडा्	 प्रदेशा्त	 ि्नसप्ती	 जीि्न	 अलपकाळ	

वटकणार	ेअस्ते.	 	
प्रश्न	 ३.	 पुढील	प्रश्नांची	उत्तर	ेवल्ा.
	 (१)	्तैगा	प्रदेशाचा	विस्तार	कोणत्ा	अक्षिृत्तांदरम्ा्न	

आ्े?
	 (२)	सुदा्न	प्रदेशा्तील	कोण्ते्ी	्ती्न	्ृतणभक्षक	प्राणी	

सांगा.	 त्ांच्ा	 सिसंरक्षणासाठी	 व्नसगा्व्ने	
कोण्ती		व्िस्ा	केली	आ्े?

	 (३)	मोसमी	प्रदेशांखाली	वदलेली	िैवशषट्े	कोण्ती?
प्रश्न	 ४.	 जगाच्ा	्नकाशा	आराखड्ा्त	पुढील	्नैसवग्वक	

प्रदेश	दाखिा.	सूची	्त्ार	करा.	
	 l	कोलोरॅडो	िाळिंट	 l	डाऊनस	गि्ताळ	प्रदेश
	 l	भूमध्	सागरी	्िामा्न	 l	वरिवटश	कोलवंब्ा	
	 l	ग्ी्नलँडचा	लोकिस्ती	असलेला	भाग

उपक्रम :
आं्तरजालाचा	िापर	करू्न	्ा	 प्रकरणा्तील	माव््ती	

पड्ताळू्न	प्ा.	विविध	्नैसवग्वक	प्रदेशां्तील	ि्नसप्ती,	प्राणी	

ि	लोकजीि्न	्ांची	वचत्े	जमा	करा.	जगाच्ा	्नकाशािर	्ती	
वचकटिू्न	कोलाज	्त्ार	करा.

स्वाध्वा्
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मानवी वस्ीच्ा स्ानावर पररणाम करणारे घटक
प्ाकृत्क सांसकृत्क आत्थिक घटक

(१) भूरचना 
(२) जमीन/मृदा
(३) हवामान
(४) शुष्क भूमी 
(५) पाणीपुरवठा
(६) नदीक्कनारा

(१) संरक्षण
(२) आरोग्य
(३) कशक्षण
(४) प्य्यटन
(५) ऐकिहाकस्क 

संदभ्य

(१) जलकसंचन
(२) व्यवसा्य
(३) वाहिू्क व 

संदेशवहन
(४) उद्ोगधंदे
(५) व्यापार
(६) शास्की्य
     ्का्या्यल्ये

   मी आणखी कोठे ?

F	इयत्ता	त्सरी-	पररसर	अभयतास-	आपले	शहर	
व	आपले	गताव.

F	इयत्ता	 पताचवी-	 पररसर	 अभयतास	 भताग-१-	
पृष्ठ	क्र.	४२

वतैिष्ट्े :
v	वसिीमधील घरे जवळजवळ असिाि.
v	वसिीमध्ये सामाकज्क सेवा उपलबध असिाि.
v	वस््यानंा स्थल व ्कालसापेक्ष कविरणामुळे कवकशष्ट 

आ्कार प्ाप्त होिो.
v	्या वसिीिील जुन्या पररसराि रसिे अरुंद असिाि.
v	्या वसिीमध्ये कवकवध जािी, धम्य, पं्थ, वंश व 

कवचार- प्णालीचे लो्क ए्कत्र राहिाि, ््यामुळे 
अशा वसिीि सामाकज्क जीवन चांगले असिे.

रेषाकृ् ी वस्ी : 
रसिा, लोहमाग्य, नदी, ्कालवा, समुद्रक्कनारा, 

पव्यिी्य प्देशाचा पा्य्था इ््यादी प्देशांलगि रेषा्कृिी 

आकृ्ी १०.६ ः केंतरि् वस्ी

आकृ्ी १०.७ ः रेषाकृ्ी वस्ी

       हे नेहमी लक्षात ठेवषा.

     पहा बरे जम्े का ?

Ø	भतार्ता्ील	महतानगरे	कोण्ी?
Ø	्ुमही	रहता्	असलेली	वस्ी	वरीलपैकी	कोणतयता	

वस्ी	प्रकतारता्	ये्े	्े	सतांगता.

वस््या आढळिाि. ्या प््कारची वसिी अरुंद आ्काराची 
व सरळ रेषेि असिे. (आकृ् ी	१०.७	पहता.)
वैतिष्ट्े :
v	्या वसिीमधील घरे ए्का रांगिे असिाि. ्कालांिराने 

वसिी वाढि गेल्याने ््यांच्या अन्ेक रांगा होिाि.
v	रसिे ए्कमे्कांना समािंर असिाि.
v	घरांकशवा्य वसिीमध्ये ्काही द्ुकाने असिाि.
v	भकवष्य्काळाि रस््यांच्या कदशेने ्या वस््यांची वाढ 

होि राहिे. उदा., भारिािील क्कनारपट्ीचे प्देश, 
प्मुख नद्ा, राज्य व राष्टट्ी्य महामागा्यलगि अशा 
प््कारच्या वस््या आढळिाि.
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मुळा-मुठा खोरे

कऱहा नदीचे खोरे

पुरंदर

आकृती ११.३ (अ) मध्े एक प्रनतकृती नदली 
आहे. प्रनतकृतीमरील उततर भाग मुळा-मुठा नदांच्ा 
खोऱ्ाचा आहे. त्ानंतर कात्रज-नदवेघाट ही डोंगररांग 
पश्चमेकडून पवूवेकडे नवसतारलेली नदसत आहे. त्ा 
पलीकडे कऱहा नदीच्ा खोऱ्ाचा काही भाग नदसत 
आहे.

(वरील प्रतिकृिी व त्या खयाली तिलेल्या समोच्चरेषया 
नकयाशयाचे (आकृिी ११.३ (ब)) कयाळजीपूव्वक तनरीक्षण 
करया. व खयालील प्रशनयाांची उतिरे द्या.)
Ø नकाशात पुरंदर नकल्ा कोणत्ा नदशेला आहे?
Ø नकाशातील कऱहा नदीच्ा वाहण्ाची नदशा कोठून 

कोठे आहे?
Ø नकाशात कोणत्ा बाजूला डोंगर रांग नाहीत?
Ø नकाशातील कोणता भाग आपल्ाला प्रनतकृतीत 

नदसत नाही? तो का नदसत नसावा?
Ø कात्रज-नदवेघाट ्ा डोंगररांगेची उंची कोणत्ा 

नदशेने वाढत गेली आहे?
Ø उंच डोंगररांगा कोणत्ा नदशेला आहेत?

११.३ (अ) : सासवड कऱहाखोरये प्रततकृतत

वरील प्र्नांची उततरे शोरताना समोच्च 
रेषांशी तुमची मतै्री होईल आनण समोच्च रेषांनी 
काढलेली प्रमुख भूरूपे तुमही ओळखू शकाल.
l तुमच्या गयावयाची/शहरयाची 
समुद्रसपयाटीपयासूनची उंची (मीटरमध्ये) शोधया. 
समुद्रसपयाटीपयासून तुमच्या गयावयाची/शहरयाची 
उंची दयाखवणयाऱ्या समोच्च रयेषया कयाढया्च्या 
आहयेत. प्रत्येक समोच्च रयेषयेतील अंतर जयासतीत 
जयासत ५० मीटर घ्यावये. तुमच्या गयावयाच्या/
शहरयाच्या उंची प्यंत सयाधयारणपणये ककती 
समोच्च रयेषया कयाढयाव्या लयागतील?
l नवद् ् ार्थी नमत्रानों अशी कलपना करा, की 
तुमही कग्यायारोहणयासयाठी गयेलया आहयात. तुमहयांलया 
‘अ’ ्या डोंगरयाच्या ककलल्यावर पोहोचया्चये 
आहये. ्या डोंगरयाचया नकयाशया आकृती ११.४ 
मध्ये कदलया आहये. ् या नकयाशयातील समोच्चरयेषयांचये 
कनरीक्षण करून तुमही ्या डोंगरयाच्या कशखरयावर 
कोणत्या बयाजूनये सहज व सुरकक्षतपणये पोहोचू 
शकयाल, तो मयागया पयेन्सलच्या सयाहयाय्यानये कचत्यात 
दयाखवया.

११.३ (ब) : सासवड कऱहाखोरये नकाशा

कऱहा नदी

नारा्णपूर

जेजुरी

कात्रज नदवे घाट डोंगर रांगा

पुरंदर

नदवे घाट

सासवड

उंची मीटरमध्यये

११.४ : समोच्च रये्ा (डोंगर)

उंची मीटरमध्े

अ



74

प्र्न १. खालील प्र्नांची उततरे नलहा.
 (१) समोच्चतया दशयाक नकयाशयाचया वयापर 

कोणयाकोणयालया होतो?
 (२) समोच्च रयेषयांच्या कनरीक्षणयावरून कया् 

लक्षयात ्येतये?
 (३) शयेतकऱ्यानंया समोच्च रयेषया नकयाशयांचया उप्ोग 

कसया होईल?
 (४) प्रदयेशयातील भूरूपयाचये व उंचीचये कवतरण 

कशयाच्या सयाहयाय्यानये दयाखवतया ्येतये?

प्र्न २. ररकाम्ा जागी ्ोग् शबद नलहा.
 (१) समोच्च रयेषया एकमयेकींच्या जवळ असतील, 

तर तयेथील उतयार ............... असतो.
 (२) नकयाशयावर समोच्च रयेषया ............... चये 

प्रकतकनकधतव करतयात.
 (३) ............... तील अंतरयावरून उतयारयाची 

कलपनया करतया ्येतये.
 (४) दोन समोच्च रयेषयांतील अंतर कमी असतये 

तयेथये ............... तीव्र असतो.

   मी आणखी कोठे ?

F इ्तता पाचवी- पररसर अभ्ास भाग-१- पषृ्ठ 
३९ त े४१

स्ाध्ा्

प्र्न ३. खालील नकाशातील भूरूपे ओळखा.

***

समोच्च रेषा महणजे नकाशात समान उंचीची 
नठकाणे जोडणारी रेषा, त्ामुळे सहसा ्ा रेषा 
एकमेकांना छेदत नाहीत.

       हे नेहमी लक्ात ठे्ा.

उंची मीटरमध्े
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्पररलिष्
भौगोशलक शबदांचये शवसताररत अ््य

�	अपभू (Apogee) ः िंद्राच्ा प्रदचक्षणामागा्चवरील पृथवीसापेक्ष 
चवचशष्ट ससथ्ी. ्ा ससथ्ी् िंद्र पृथवीपासून जास्ी् जास् 
अं्रावर अस्ो

�	अपसूय्य (Aphelion) ः पृथवीिी प्रदचक्षणा मागा्चवरील 
सू्ा्चपासून जास्ी् जास् अं्रावरील ससथ्ी. ही ससथ्ी जुलै 
मचहन्ा् ्े्े.

�	अपक्ालि (Leaching) ः अपक्ष्ािी एक प्रचक्र्ा. जास् 
पाऊस असलेल्ा दमट हवामानाच्ा प्रदेशा् ही प्रचक्र्ा 
जास् का््चर् अस्े. खडकां्ील क्षार व इ्र चवद्राव् खचनजे 
पाण्ा् चवरघळ्ा् आचण पाण्ाबरोबर वाहून नेली जा्ा्.

�	अयिशदि (solstice day) ः पृथवीच्ा पररभ्रमण मागा्चवरील 
च्िी एक सू् ्चसापेक्ष ससथ्ी. अशी ससथ्ी पृथवीवर दोन 
चदवशी ्े्े. २१ जून व २२ चडसेंबर हे दोन अ्नचदन आहे्; 
परं्ु ्ा दोनही चदवशी पृथवीिी सू् ्चसापेक्ष ससथ्ी काहीशी 
वेगळी अस्े. २१ जून रोजी पृथवीिा उत्र ध्ुव सू् ा्चकडे 
जास्ी् जास् महणजे २३०३०' ने कललेला अस्ो. ्ा 
चदवशी कक्कवृत्ावर सू््चचकरणे लंबरूप पड्ा्. २२ चडसेंबर 
्ा चदवशी पृथवीिा दचक्षण ध्ुव सू्ा्चकडे जास्ी् जास् 
महणजे २३०३०' ने कललेला अस्ो. ् ा चदवशी मकरवृत्ावर 
सू््चचकरणे लंबरूप पड्ा्. २१ जून व २२ चडसेंबरला अनुक्रमे 
‘उनहाळा्ील अ्नचदन’ व ‘चहवाळा्ील अ्नचदन’ असे 
संबोध्ा्. २१ जून हा उत्र गोलाधा्च्ील सवाां् मोठा चदवस 
अस्ो, ्र २२ चडसेंबर हा दचक्षण गोलाधा्च्ील सवाां् मोठा 
चदवस अस्ो.

�	अ््यशासत्र (Economics) ः आचथ्चक व्वसथापनेिे शासत्र 
्ाच्ा अभ्ासािी गरज व्क्तींपासून राष्ट्ांप्ां् सवाांनाि 
अस्े.

�	अशव अक्ांश (Horse Latitudes) ः दोनही गोलाधाां्ील 
२५० ्े ३००  अक्षवृत्ी् प्रदेश. ्ा प्रदेशा् जास् दाबािा 
पट् टा असल्ाने हवा बाहेर जा्े व प्रदेश सव्चसाधारण्ः शां् 
अस्ो, महणून ्ा पट् ट्ाला अशव अक्षांश असे महण्ा्.

�	आकशृतबंध (Pattern) ः मांडणी, ठेवण, इत्ादी. अचभक्षेत्रा् 
चकंवा कालानुरूप वेगवेगळा घटकांिी एकचत्र् केलेली 
मांडणी. अशी मांडणी ््ार हो्ाना त्ा त्ा घटकांवर 
सव्ंत्रपणे ्सेि एकचत्र्पणे भौगोचलक ससथ्ीिा पररणाम 
हो् अस्ो. जलप्रवाह आकृच्बंध (Drainge Pattern) हा 
अचभक्षेत्री् आकृच्बंध आहे, ्र पीक आकचृ्बंध (Crop 

Pattern) हा कालसदृश आकृच्बंध आहे.
�	आवत्य (Cyclone) ः एखाद्ा चठकाणी सभोव्ालच्ा 

प्रदेशापेक्षा हवेिा दाब कमी होण्ािी ससथ्ी. असा हवेिा 
दाब कमी झाल्ाने सभोव्ालच्ा प्रदेशाकडून कमी 
दाबाच्ा प्रदेशाकडे हवा िक्राकार री्ीने वाहू लाग्े. 
त्ामुळे िक्राकार चफरणाऱ्ा हवेिी संरिना ््ार हो्े व 
अशाि ससथ्ी् ही संरिना एका भागाकडून दुसऱ्ा 
भागाकडे सरक्े.

�	उपखंड (Sub Continent) ः खंडािा असा चवभाग, की जो 
भौगोचलक व सांसकृच्क स्रावर खंडाच्ा इ्र भागांपके्षा 
वेगळा अस्ो. दचक्षण आचश्ा्ील चहमाल् पव्च्ाच्ा 
दचक्षणेस असलेल्ा भूभागास भार्ी् उपखंड असे महण्ा्. 
्ा् भार्, पाचकस्ान, बांगलादेश, नेपाळ, भू्ान व श्ीलंका 
्ा देशांिा समावेश हो्ो.

�	उपभू (Perigee) ः िंद्राच्ा प्रदचक्षणामागा्चवरील पृथवीसापेक्ष 
चवचशष्ट ससथ्ी. ्ा ससथ्ी् िंद्र पृथवीपासून कमी् कमी 
अं्रावर अस्ो.

�	उपसूय्य (Perihelion) ः पृथवीिी प्रदचक्षणा मागा्चवरील 
सू्ा्चपासून कमी् कमी अं् रावरील ससथ्ी. ही ससथ्ी 
जानेवारी मचहन्ा् ्े्े.

�	उततरायण (Northward march of the Sun) ः सू् ा्चिे 
उत्रेकडे सरकणे. ्ािी सुरूवा् २३ चडसेंबरपासून हो्े व 
सू््च दररोज थोडाथोडा उत्रेकडे सरक् असल्ािे जाणव्े. 
२१ जूननं्र सू् ्च दचक्षणेकडे सरकू लाग्ो. वास्चवक सू् ्च 
प्रवास कर् नाही; परं्ु पृथवीिे पररभ्रमण आचण कललेला 
आस ्ांच्ा पररणामा्ून सू् ्च सरक् असल्ािे आपल्ाला 
भास्े.

�	उधाणाची भरती-ओहोटी (Spring Tide) ः पौचण्चमा व 
अमावसस्ेला ्ेणारी भर्ी चकंवा ओहोटी. 
अमावास्ेला सू््च व िंद्र पृथवीच्ा एकाि बाजूस असल्ाने 
्ा चदवशी भर्ी-ओहोटीिी कक्षा सवाां् जास् अस्े. 
पौचण्चमेसह ही कक्षा  जास् अस्े; परं्ु अमावास्ापके्षा थोडी 
कमी अस्े. अशा भर्ी ओहोटीस उधाणािी भर्ी-ओहोटी 
असे महण्ा्.

�	कालगणिा (Measurement of Time) ः चदवस, मचहना व 
वर्च ही कालगणनेिी मूळ एकके आहे्. चदवस व वर्च ही 
एकके अनुक्रमे पृथवीच्ा अक्षी् व कक्षी् ग्ीिे पररणाम 
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चपकास पाणी पुरवले जा्े. त्ास जलचसंिन असे महण्ा्.
�	तससुिामी (Tsunami) ः सागरी ्ळावर भूकंप झाल्ामुळे 

चनमा्चण होणाऱ्ा प्रिंड सागरी लाटा. तसुनामी लाटा ज्ा 
चकनारी भागा् पोहोि्ा्, ्ेथे मोठ्ा प्रमाणा् जीचव् व 
चवत्हानी हो्े.

�	दलाल (Agent) ः उतपादक व ग्राहक ्ांमधील दुवा. 
कोणत्ाही उतपाचद् मालािे ग्राहक हे एका चठकाणी केंचद्र् 
नस्ा्, ्र ्े दूरवर चवखुरलेले अस्ा्. अशा ससथ्ी् 
उतपादकाला आपला माल ग्राहकांप्ां् पोहोिवणे अवघड 
बन्े, त्ामुळे उतपादक व ग्राहक ्ांच्ा दरम्ान संबंध 
प्रसथाचप् करण्ािी गरज चनमा्चण हो्े. दलाल ही भचूमका पार 
पाड्ा्.

�	दशक्णायि (Southward march of the Sun) ः सू् ा्चिे 
दचक्षणेकडे सरकणे. ्ािी सुरुवा् २१ जूनपासून हो्े व सू् ्च 
दररोज थोडाथोडा दचक्षणेकडे सरक् असल्ािे जाणव्े. २३ 
चडसेंबरनं्र सू््च उत्रेकडे सरकू लाग्ो. वास्चवक सू््च 
प्रवास कर् नाही; परं् ु पृथवीिे पररभ्रमण आचण कललेला 
आस ्ांच्ा पररणामा्ून सू् ्च सरक् असल्ािे आपल्ाला 
भास्े.

�	िॉट् स (Knots) ः वाऱ्ािा वेग सांगणारे एकक जेवहा 
वाऱ्ािा वेग एकसागरी मैल (१.८५२ चकमी) प्रच््ास अस्ो 
्ेवहा त्ास एक नॉट असे महण्ा्. ( १ साधा मैल= १.६०९ 
चकमी)

�	पय्यटि (Tourism) ः एक सेवा व्वसा्. ्ा् प््चटकांना 
आवश्क असणाऱ्ा चवचवध सेवा पुरवल्ा जा्ा्. जसे., 
चनवास, खान-पान, वाह्ूक, संदेशवहन इत्ादी, ्सेि 
प््चटन सथळािी देखभाल ्ांिा समावेश हो्ो.

�	पशशचमी वारये (Westerlies) ः पसशिमेकडून ्ेणारे वारे. मध् 
अक्षवृत्ी् जास् दाबाच्ा पट् ट्ांकडून उपध्ुवी् कमी 
दाबाच्ा पट ्ट्ांकडे वाहणारे ग्रही् वारे.

�	पाणलोट क्येत्र (Catchment Area) ः नदीच्ा खोऱ्ािा 
भाग. ज्ा ज्ा क्षेत्रा्ून नदीला पाण्ािा पुरवठा हो्ो ्े सव्च 
क्षेत्र महणजे नदीिे पाणलोट क्षेत्र हो्. पाणलोट क्षेत्र हे अनेकदा 
धरण/बंधारा ्ासाठीही साचंग्ले जा्े.

�	शपकाखालील कालावधी (Cropped Period) ः एखाद्ा 
चपकासाठी पेरणीपासून कापणीप्ां्िा काल. वेगवेगळा 
चपकांसाठी हा कालावधी कमी-जास् असू शक्ो. ऊस ्ा 

चपकास खूप मोठा कालावधी लाग्ो, ्र भाजीपाल्ास कमी 
कालावधी लाग्ो.

�	पूववीय वारये (Easterlies) ः पवूदेकडून ्ेणारे वारे. मध् 
अक्षवृत्ी् जास् दाबाच्ा पट ्ट्ाकडून चवरुववृत्ी् कमी 
दाबाच्ा पट् ट्ाकडे वाहणारे ग्रही् वारे.

�	प्रकाशवृतत (Light Circles) ः सू््चप्रकाशामुळे पृथवीिे 
प्रकाचश् व अप्रकाचश् असे दोन भाग हो्ा्. ्ा दोन 
भागांना वेगळी करणारी रेरा महणजे प्रकाशवृत् हो्. 
प्रकाशवृत् हे एक बृह्् वृत् आहे. हे वृत् कालपचनक नसून ्े 
सदैव पृथवीच्ा पृष्भागावर प्रत्क्षा् असस्तवा् अस्े. 
पृथवीच्ा पररवलनामुळे त्ािे सथान सारखे बदल् अस्े.

�	प्रशतपादी शबंदू (Anti podal) ः कोणत्ाही एका चठकाणाच्ा 
नेमक्ा चवरूद्ध बाजूस असलेला चबंदू. हा चबंदू पृथवी्ून 
जाणाऱ्ा कालपचनक व्ास रेरेच्ा अनुरोधाने चनसशि् केला 
जा्ो.

�	प्रतयावत्य (Anti-cyclone) ः एखाद्ा प्रदेशा् हवेिा दाब 
आसपासच्ा प्रदेशापके्षा जास् वाढ्ो. अशा वेळी केंद्री् 
जास् दाबाच्ा प्रदेशाकडून सभोव्ालच्ा कमी दाबाच्ा 
प्रदेशाकडे वारे वाहू लाग्ा्. (हविेी हालिाल सुरू हो्े.) 
अशा केंद्राकडून बाह्य भागाकडे िक्राकार ग्ीने वाहणाऱ्ा 
वाऱ्ांना प्रत्ाव््च महण्ा्.

�	बदाऊि (Bedaun) ः अरबसथाना्ील एक भटकी जमा्.
�	बालवी (Barli) ः हे एक ् ृणधान् असून समशी्ोषण प्रदेशा्ील 

महत्वािे खाद्ान्न आहे. हे अगदी सुरुवा्ीपासून चपकवल्ा 
गेलेल्ा धान्ांपैकी एक असून, चवशरे्ः ्ुरेचश्ामध्े सुमारे 
१३००० वराांपासून ्ािे उतपादन घे्ले जा् आहे. ्ािा 
उप्ोग जनावरािंे खाद् महणून केला जा्ो. हे सहज 
आंबव्ा ्े्े, त्ामुळे ्ािा उप्ोग मद्ाक्क ््ार 
करण्ासाठी केला जा्ो.

�	भरती-ओहोटी (High tide and Low Tide) ः सू््च व िंद्रािे 
गुरुतवाकर्चण व पृथवीवर का््चर् असलेल्ा केंद्रोतसारी प्रेरणा 
्ांच्ा एकचत्र् प्रभावामुळे सागरी जलाच्ा पा्ळी् होणारी 
वाढ महणजे भर्ी, ्र घट महणजे ओहोटी.

�	भारती (Bharati) ः भार् सरकारिे अंटासकट्चका खंडावरील 
संशोधन केंद्र. हवामान व सागर संशोधनाच्ा अंगाने भार् 
सरकारच्ा शोध मोहीम प्रकलपां्ग्च् अलीकडील सथापन 
केलेले संशोधन केंद्र.

भौगोशलक शबदांचये शवसताररत अ््य
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�	भूमीचये उपयोजि (Land use) ः जमीन ्ा नैसचग्चक 
संसाधनािा उप्ोग अनेक गोष्टतींकरर्ा केला जा्ो. एखाद्ा 
प्रदेशा्ील जमीन कशाकशासाठी वापरली आहे, ्ािे 
चवशलेरण भूमी उप्ोजना् केले जा्े. वने, शे्ी, वसाह्ी 
इत्ादतींसाठी चक्ी जमीन वापरली, हे भूमी उप्ोजन 
चवशलेरणा् अभ्ासले जा्े. भूमी उप्ोजनािा आकृच्बंध 
््ार हो् अस्ो.

�	भांगाची भरती-ओहोटी ( Neap Tide) ः शुक्ल व कृषण 
पक्षा्ील अष्टमीस ्ेणाऱ्ा भर्ी-ओहोटीिी कक्षा कमी् 
कमी अस्े, ्ा चदवशी िंद्र, सू््च व पृथवी काटकोन ससथ्ी् 
अस्ा्, त्ामुळे त्ांिी गुरुतवाकर्चण बले एकमेकांस पूरक 
राह् नाही्. 

�	मूळ खडक (Parent Rock) ः एखाद्ा प्रदेशा्ील प्रमुख 
खडक. मृदाचनचम्च्ी् खडकांिे चवदारण होऊन त्ांिा भुगा 
हो्ो. कोणत्ाही मृदे् चवदारर् खडकािा भाग, वजनाच्ा 
दृष्टीने मोठा अस्ो.

�	मृदयेची धूप (Soil Erosion) ः मृदेिे अपक्षरण चकंवा झीज. 
््ार मृदिेे वरिे थर वाहत्ा पाण्ाने वाहून जाण्ास मृदेिी 
धूप असे महण्ा्. ्ा वरच्ा थरांमध्े ह्युमसिे प्रमाण 
अचधक अस्े. असे थर वाहून गेल्ाने जचमनीिी सुपीक्ा 
कमी हो्े.

�	मृदा अविती (Soil Degradation) ः मृदेिा गुणातमक ऱहास. 
मृदे्ील ह्युमसिे प्रमाण कमी झाल्ाने चकंवा मृदे्  
अनावश्क रासा्चनक पदाथ्च चमसळल्ाने मृदेिी गुणवत्ा 
कमी हो्े. रासा्चनक ख्ािंा अच्ररक् वापर, ्सेि 
रासा्चनक कीटकनाशके व ्ृणनाशके जास् प्रमाणा् 
वापरल्ाने मृदेिी अवन्ी घडून ्े्े.

�	मिसुष्यबळ (Manpower) ः एखाद्ा का्ा्चसाठी आवश्क 
असलेले मानवी बळ. शे्ी, उद्ोगधंदे, व्ापार अशा सव्च 
व्वसा्ांसाठी मनुष्बळ लाग्े. मनुष्बळािे कुशल व 
अकुशल असे प्रकार केले जा्ा्.

�	शमश्र शयेती (Mixed Farming) ः शे्ीिा एक प्रकार. ्ा 
प्रकारा् शे् ी व कुकुटपालन, गुरेपालन इत्ादी पूरक 
व्वसा्ांिा समावेश हो्ो. शे्ाच्ा वेगवेगळा भागा् 
चभन्न चपके घेण्ास ही चमश् शे्ी संबोध्ा्. एकाि शे्ा् 
वेगवेगळी चपके आं्रपीक पद ्ध्ीने घेणे हा देखील चमश् शे् ी 
प्रकारािा भाग आहे.

�	रयेषाकृती वसती (Linear Settlement) ः वस्ीिा चवकास 

एखाद्ा ररेातमक घटकाच्ा अनुरोधाने झाला असेल ्र 
घरांिी मांडणीदेखील रेरातमक बन्े. वस्तींच्ा अशा 
आकृच्बंधास रेरातमक वस्ी असे संबोध्ा्. रस्ा, 
कालवा, नदी चकंवा समुद्रचकनाऱ्ा लग् अशा वस्ी आढळून 
्े्ा्.

�	लोकसंखया (Population) ः एखाद्ा प्रदेशा्ील चवचशष्ट 
वेळी असलेली  एकूण लोकांिी संख्ा.

�	वसाहत काळ (Colonian Period) ः पसशिम ्ुरोपी् देशांनी 
१४ व्ा श्कानं्र इ्र सव्च खंडा् सथलां्रा्ून चकंवा 
व्ापाराच्ा उचद् दष्टाने संबंध प्रसथाचप् केले. नं्र त्ा त्ा 
प्रदेशा् राजकी् सत्ा काबीज केली. हे प्रदेश वसाह्ी 
महणून समजल्ा जाऊ लागल्ा. ्ा वसाह्ी ्ुरोपा्ील 
वेगवेगळा देशांच्ा अचधपत््ाखाली होत्ा. पसशिम 
्ुरोचप्न देशा्ून मध््ुगीन काळानं्र मोठ्ा प्रमाणावर 
सथलां्र घडून आले. हे सथलां्रर् लोक उत्र अमेररकेच्ा 
वेगवेगळा भागा् सथाच्क झाले. ्ा काळास वसाह् 
काळ असे संबोध्ा्.

�	वसंत संपात (Spring Equinox) ः पृथवीच्ा पररभ्रमण 
मागा्चवरील च्िी एक सू््चसापेक्ष ससथ्ी. ही ससथ्ी २३ माि्च 
रोजी हो्े. ्ा ससथ्ी् पृथवीिे दोनही धु्व सू्ा्चपासून समान 
अं्रावर अस्ा् व चवरुववृत्ावर सू्ा्चिी चकरणे लंबरूप 
पड्ा्. ्ा चदवशी पृथवीवर सव्चत्र चदनमान व रात्रीमान सारखे 
महणजे १२–१२ ्ासांिे अस्े.

�	शवषसुव शदि (Equinox Day) ः (पहा संपा् ससथ्ी)
�	शवषसुववृततीय शांत पट ्टा (Doldrum) ः चवरुववृत्ापासून ५० 

उत्र व दचक्षण असा प्रदेश. ्ा प्रदेशा् ्ापमान अचधक 
असल्ाने हवा ्ापून ऊधव्च चदशेने जा्े. ्ेथे पृष्भागावर वारे 
फारसे पररणामकारक नस्ा्, त्ामुळे ्ा प्रदेशास शां्  पट् टा 
असे संबोधले जा्े.

�	शवपणि वयवस्ापि (Marketing Management) ः  
उतपादकांनी ््ार केलेला माल उपभोकत्ांना, ग्राहकांना, 
भागीदारांना, ्सेि सव्च समाजाला उपलबध होण्ासाठी ्ो 
बाजारा् ्ावा लाग्ो. उतपादन क्षेत्रापासून बाजाराप्ां् माल 
उपलबध करण्ा्ील सव्च प्रचक्र्ांिा समावेश चवपणन 
व्वसथापना् केला जा्ो. ग्राहक चनमा्चण करणे, ्े राखणे, 
त्ांिे समाधान करणे ्ांसाठी चवपणनािा उप्ोग हो्ो.  
शे् ीमालाच्ा चवक्रीसाठी कृरी उतपन्न बाजार सचमत्ा 
चवपणनव्वसथापनािे का््च कर् अस्ा्.

भौगोशलक शबदांचये शवसताररत अ््य
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