
43





भारत व ब्ाझील मधील ववववध प्ाणी व वनसपती

मकाऊ बाभूळ
वड

बारविंग

सुसर मगर

वबबट्ा

प्ुमा

आमर (ऑवककिड)

विसव

फ्लेवमंगो

सुंद्ीची वनले

Am{e¶mB© qgh



् ता द्ावी

म्ारा  रा ् पा पुसतक वनवमती व ्ास म संिोधन मंडळ  पुणले

िासन वनण् मांक   ्ास (प् ) एसडी  वदनांक  व्ले स ापन कर ्ात आलले््ा
सम व् सवमती ्ा वद  29.12.2017 रो ी ्ा बै क म ्ले ्ले पा पुसतक gZ 2018-2019 ¶m e¡j{UH$ dfm©nmgyZ  वनधाररत 

कर ्ास मा ्ता दले ्ात आली आ्ले

आपलल्य समयट्गफोनिरील I S  pp द् ियरे 
पयठपुसतियचल्य पविलल्य पृ यिरील .R. 

ode द् ियरे वडवजटल पयठपुसति ि प्रतल्ेि 
पयठयमधल्े असलेलल्य .R. ode द् ियरे तल्य 
पयठयसांबांवधत अधल्ल्न अधल्यपनयसयठी उपल्ुक्त 
दृिश्रयवल् सयवितल् उपलबध िोईल.











ले घ क मता  ववधानले

सयमयनल् 
भूगोल

 स ान व 
ववसतार

�  विवशष् प्रदेशयविषल्ीचल्य मयवितीचे सांिलन ि तुलनय िरतय ल्ेणे.

�  भौगोवलि मयवितीचल्य आधयरे विंिय तल्यविषल्ी विविध प्र्न विचयरतय ल्ेणे.

�  एखयद्य प्रदेशयचल्य स्यन-विसतयरयबयबत नियशय ि प्रवतमयांिर िृततजयळी मयांडून उततरे देतय ल्ेणे.

प्रयिृवति 
भूगोल

 प्ाकवतक 
रचना

� प्रदेशयसांदभय्गने भौगोवलि मयवितीद् ियरे अनुमयने ि अांदयज िरतय ल्ेणे.

� एखयदय प्रदेश ि तल्य सभोितयलचय प्रदेश ल्यांचल्यतील प्रयिृवति घटियतील सयमल् ि भेद सपष् िरतय ल्ेणे.

� भौगोवलि सांदभय्गचल्य तुलनय िेलल्यनांतर विविध प्र्नयांची उततरे देतय ल्ेणे.

� एखयदय प्रदेश िोणतल्य ियरणयमुळे िेगळय वदसून ल्ेतो िे शोधतय ल्ेणे.

 ्वामान � प्रदेशयसांदभय्गने भौगोवलि अनुमयने ि अांदयज िरणल्यसयठी मयवितीचे सांिलन िरतय ल्ेणे.
� इतर प्रदेशयांचल्य सांदभय्गने एखयद्य विवशष् प्रदेशयबद्ल प्र्न तल्यर िरतय ल्ेणे ि तल्य सांदभय्गने शोध घतेय ल्ेणे.

 ल प � नैसवग्गि प्रणयलीमधील सांबांधयांबयबत भयषल् िरतय ल्ेणे.

 नैसवगक 
वनसपती व 
प्ाणी

� िेगिेगळ्य प्रदेशयांमधील आिृतीबांधयांचे िगथीिरण ि परीक्ण िरतय ल्ेणे.
� पल्य्गिरणील् समसल्य जयणून तल्यिर उपयल् सुचविणे.
� प्रदेशयतील नैसवग्गि िनसपती ि प्रयणी ल्यांचे अवधियस असणल्यची ियरणे सयांगतय ल्ेणे.

मयनिी 
भूगोल

 लोकसं ्ा � ‘लोिसांखल्य’ ल्य बयबीचे मयपन िरतय ल्ेणे ि तल्यतील िल (Trends) तपयसतय ल्ेणे.
� मयनिी लोिसांखल्ेतील आांतरसांबांध, सिियल््ग ि िलि ल्यांचल्यिर आव््गि, रयजिील्, सयांसिृवति आवण 

सयमयवजि प्रवक्रल्यांचय पडणयऱल्य प्रभयियचे परीक्ण िरतय ल्ेणे.
� स्यवनि ि विभयगील् जनसमूियचल्य विियसयिर पररणयम िरणयरे घटि सयांगतय ल्ेणे.
� स्लयांतरयशी सांलनि असलेले चल (varia le) घटि शोधतय ल्ेणे.
� एखयदय प्रदेश िोणतल्य ियरणयमुळे िेगळय वदसून ल्ेतो िे शोधतय ल्ेणे.

 वसती � पल्य्गिरणयत बदल िेलल्यमुळे ियिी वठियणी विियस तर ियिी वठियणी समसल्य वनमय्गण िोतयत िे सयांगतय ल्ेणे.
� िसतीचे आिृवतबांध ि भौगोवलि पल्य्गिरण ल्यांचे परीक्ण िरून सिसांबांध सयांगतय ल्ेणे.
� सयांसिृवति आिृवतबांध, प्रयिृवति प्रणयली ि आव््गि परसपरयिलांवबति ल्य सांदभय्गने अांदयज बयांधतय ल्ेणे.

३.३ भूमी 
उपल्ोजन

� सांसयधनयांचल्य ियपरयांबयबत अद्यित धोरणे ि ियल््गक्रम ल्य सांदभय्गने भयषल् िरतय ल्ेणे.
� भूमी उपल्ोजनयचय भविषल्िेधी अांदयज बयांधतय ल्ेणे ि तल्यसांबांधी वनषिष्ग ियढतय ल्ेणे.
� एखयदय प्रदेश ि तल्य सभोितयलचय प्रदेश ल्यांचल्यतील प्रयिृवति भूगोलयसांदभय्गत सयमल् - भेद सपष् िरतय ल्ेणे 

ि उपल्ोवगतय सयांगतय ल्ेणे.

३.४ वल्िसयल् � आव््गि परसपरयिलांवबतियचे आिृवतबांध ( attern) ि आांतरजोड ओळखतय ल्ेणे.
� मयनिी वक्रल्यांिर िोणते प्रयिृवति घटि पररणयम िरतयत िे शोधतय ल्ेणे.
� एखयद्य प्रदेशयतील प्रयिृवति पल्य्गिरणयचय ते्ील अ््गियरण सांसिृती ि वल्यपयर ल्यिर िोणयरय पररणयम 

विशद िरतय ल्ेणे.
� एखयदय प्रदेश िोणतल्य ियरणयमुळे िेगळय वदसून ल्ेतो िे शोधतय ल्ेणे.

३.५ ियितूि ि 
सांदेशििन

� मयल, सेिय ि तांत्रज्ञयन ल्यांचल्यमुळे एखयद्य प्रदेशयतील विविध स्यने एिमेियांस जोडली जयतयत, ते सयांगतय 
ल्ेणे.

� आदयन-प्रदयन, सिसांबांध, देि-घेि ल्यांचय गयभय मयनिी ियलचयलीशी वनगडीत असतो, िे जयणणे.
� नियशयिरून अनुमयन िरणे ि वनषिष्ग ियढणे.

प्रयतल्वक्ि 
भूगोल

ले भले � इतर प्रदेशयांचल्य सांदभय्गने एखयद्य विवशष् प्रदेशयबद्ल प्र्न तल्यर िरतय ल्ेणे ि तल्य सांदभय्गने शोध घेतय ल्ेणे.
� भौगोवलि सयधनयांचय ियपर प्र्नयांची उततरे वमळिणल्यसयठी िरतय ल्ेणे.
� वमळविलेलल्य मयवितीचे सयदरीिरण िरतय ल्ेणे.

मता ववधानले



 वि कांसा ी 

P पयठपुसति प्र्म सिताः समजून घल्यिे.
P िे पयठपुसति वशििणल्यपूिथी मयगील सि्ग इल्ततयांचल्य 

पयठपुसतियांचय सांदभ्ग घल्यिय.
P प्रतल्ेि पयठयतील िृतीसयठी ियळजीपूि्गि ि सितांत्र वनल्ोजन 

िरयिे. वनल्ोजनयवशियल् पयठ वशििणे अल्ोगल् ठरेल.
P अधल्ल्न-अधल्यपनयमधील ‘आांतरवक्रल्य’, ‘प्रवक्रल्य’, ‘सि्ग 

विद्यरल्यांचय सिभयग’ ि आपले सवक्रल् मयग्गदश्गन अतल्ांत 
आि्ल्ि आिे.

P शयळमेधल् ेअसललेी भौगोवलि सयधन ेआि्ल्ितनेसुयर ियपरणे, 
ि ेविषल्यचल्य सलु्ोगल् आिलनयसयठी गरजचे ेआिे. तल्य अनुषांगयने 
शयळतेील परृिीगोल, जग, भयरत, रयजल् ि ेनियश;े नियशयसांग्ि 
पशुसतिय, तयपमयपि इतल्यदींचय ियपर अवनियल््ग आि,े ि ेलक्यत 
घल्यिे.

P पयठयांची सांखल्य मल्य्गवदत ठिेली असली, तरीिी प्रतले्ि पयठयसयठी 
विती तयवसिय लयगतील ल्यचय विचयर िरणल्यत आलेलय आिे. 
अमूत्ग सांिलपनय अिघड ि श ष् असतयत, मिणूनच 
अनुक्रमवणिेत नमूद िेलेलल्य तयवसियांचय पुरेपूर ियपर िरयिय. 
पयठ ् ोडकल्यत आटप ूनल्.े तल्यमळु ेविद्यरल्यांिर बौद ्वधि ओझे 
न लयदतय विषल् आतमसयत िरणल्यस तल्यांनय मदत िोईल.

P इतर सयमयवजि शयसत्रयांप्रमयणे भौगोवलि सांिलपनय सिजगतल्य 
समजणयऱल्य नसतयत. भगूोलयचल्य बहुतिे सांिलपनय ल्य शयसत्रील् 
आधयरयिर ि अमूत्ग बयबींिर अिलांबून असतयत. गटियल््ग, 
एिमेियांचल्य मदतीने वशिणे ल्य बयबींनय प्रोतसयिन द्यिे. 
तल्यसयठी िग्गरचनय बदलयिी. विद्यरल्यांनय वशिणल्यसयठी 

जयसतीत जयसत ियि वमळेल अशी िग्गरचनय ठेियिी.
P सयांशखल्िील् मयवितीिर प्र्न विचयरू नल्ते. तल्य िजी सयांशखल्िी 

मयवितीचल्य आधयरे वदसणयऱल्य िलयांिर विंिय आिृतीबांधयांिर 
भयषल् िरणल्यस सयांगयिे.

P सदर पयठपुसति रचनयतमि पद्  धतीने  ि ि ृवतलु्क्त 
अधल्यपनयसयठी तल्यर िेलेले आिे. 

O सदर पयठपुसतियतील पयठ िगय्गत ियचून वशििू नल्ेत.
P सांबोधयांची क्रमियररतय लक्यत घेतय, अनुक्रमवणिेनुसयर पयठ 

वशििणे विषल्यचल्य सुल्ोगल् ज्ञयनवनवम्गतीसयठी सांलु्शक्ति ठरेल.
P ‘मयिीत आिे िय तुमियांलय?’ िय भयग मूलल्मयपनयसयठी विचयरयत 

घेऊ नल्े. 
P पयठयचल्य शिेटी पयठयमधल् ेनवल्यन ेआललेल्य भौगोवलि सांिलपनय 

सपष् िेलल्य आिेत.
P पयठपुसतियतील ‘कल्ू आर िोड’ ियपरयिय. तुमिी सिताः तसेच 

विद्यरल्यांनी ल्य सांदभय्गचय ियपर िरण ेअपवेक्त आि.े ल्य सांदभ्ग-
सयवितल्यचल्य आधयरे तुमियांलय पयठपुसतियबयिेर जयणल्यस 
नक्ीच मदत िोईल. िे विषल् सखोल समजणल्यसयठी विषल्यचे 
अियांतर ियचन नेिमीच उपल्ोगी असते, िे लक्यत घल्य.

P मूलल्मयपनयसयठी ि ृवतप्रिण, मुक्तोततरी, बहुपल्य्गल्ी, 
विचयरप्रित्गि प्र्नयांचय ियपर िरयिय. पयठयांचल्य शेिटी 
सियधल्यल्यत ल्यांचे ियिी नमुने वदलेले आिेत. पयठयांतरयिर 
आधयररत प्र्न विचयरू नल्ेत.

P पृ  ३५ आवण ६० िरील आरयखडे छयल्यप्रत िरून ियपरयिेत.

दियिीचे िे पयठपुसति तल्यर िरतयनय तुलनयतमि 
अभल्यसयची आि्ल्ितय लक्यत घेतली गेली. ल्य पयठपुसतियत 
विमयन दोन प्रदेश असयिेत, तसेच देशयांमधील प्रयदेवशि तुलनय 
टयळयिी असेिी ठरले. देशयांचय विचयर िरतय एि देश भयरत असणयर 
िे वनश्चत िोते; पण दुसरय देश िोणतय घल्यिय ल्यिर बरयच विचयर 
झयलय ि तल्यसयठी खयलील बयबी विचयरयत घेतलल्य गेलल्य.
� देश अवत वििवसत विंिय अवििवसत नसयिय.
� िेगळ्य गोलयधय्गतील असयिय.
� तो एियच खांडयतील नसयिय.
� भयरतयशी बरेचसे सयमल् असलेलय; परांतु भयरतयपेक्य िेगळ्य 

धयटणीचय असयिय.
� भयरतयप्रमयणे सयांसिृवति ि प्रयिृवति विविधतेने नटलेलय 

असयिय.
� विमयन एिय जयगवति दबयि गटयचय भयरतयसि सदसल् असयिय.

� भयरतयप्रमयणे समुद्विनयरय असयिय. 
� भयरतयप्रमयणे प्रजयसततयि शयसनप्रणयली असणयरय असयिय. 
� वतियवसि पय्ि्गभूमीत ियिी समयन स्ळे असयिीत.
� इल्ततय नििीपल्ांत झयलेलल्य सांबोधयांचे उपल्ोजन दोनिी 

देशयांसयठी एियच पयतळीिरून िरतय ल्ेईल असय असयिय.
� अभल्यस िरतयनय दोनिी देशयांतील तुलल्बळतय लक्यत ल्ेईल.

सि्ग बयबींचल्य आधयरे ल्य अभल्यसयसयठी ब्यझील दशेयची वनिड 
िेली. भौगोवलि सांबोधयांचे उपल्ोजन प्रदेशयिर एियिी पद्धतीने 
िलेल्यस तल्यतील रांजितय रयित नयिी. तल्यमळु ेप्रयदवेशि विविधतय, 
समयनतय-विषमतय ल्य बयबींचे वचवितसि परीक्ण िरून प्रदेश 
अभल्यसणे आि्ल्ि असते. भूगोल विषल्यचय गयभय ल्यमधल्े आिे. 
तल्यमुळे भयरतयबरोबर ब्यझील देशयची िेलेली वनिड ल्य िषथीचल्य 
अभल्यसयसयठी सय््ग ठरेल असे  ियटते.

 वि कांसा ी 



 क्र. पयाठयािे ियाि क्षेत्र पृष्ठक्रियांक अपेवक्षत 
तयावसकया

 १. क्षेत्रभेट प्रात्यनक्षक भूगोल १ १०
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l तुमिी ल्य क्ेत्रभेटीत सिभयगी 
िोणयर असयल, तर िशी 
तल्यरी िरयल?

l समजय, वशक्ियांनी 
क्ेत्रभेटीचे आल्ोजन तुमियांलय 
िरयल्लय सयांवगतले तर तुमिी 
तपशीलियर वनल्ोजन िसे 
िरयल?आकती   ले भले ीसा ी लागणारले साव् ्

आकती   नळदग ्ले ील नर मादी 
धबधबा

आकती   ले भले ीचा माग

चचा करा

 ले भले

वदवस पव्ला  वलेळ सकाळी  वा ता
वशवक्िय : आतय आपण नळदुग्गहून सोलयपूरिडे जयत आिोत. सोलयपूरजिळ 

आपण सियळची नल्यियरी घेणयर आिोत आवण पुणल्यलय 
वसांिगडयजिळ जेिण घेणयर आिोत. तुमियांलय सांपूण्ग प्रियसयत 
रसतल्यचल्य दोनिी बयजूांचे वनरीक्ण िरून खयलील मुद् द्यांचल्य 
आधयरे ििीत नोंदी िरयल्चल्य आिेत.

  l भूरचनय l जलयशल् l िनसपती l मृदय l शेती l मयनिी िसतल्य 
l िसयितींचय आिृवतबांध. 

रयहुल : िोल् मॅडम. इिडे चढ-उतयरयची भूरचनय असून ियिी वठियणी जमीन 
सपयट आिे. ियिी वठियणी शेतीिी वदसत आिे. 

िैल्शक्ति सयमयन आवण ओळखपत्रयांबरोबरच खयलील सयवितल् विद्यरल्यांनी 
क्ेत्रभेटीसयठी सोबत घेतले आिे.

रयहुलचल्य िगय्गतील विद्य्थी आवण शयळेतील वशक्ि असे सि्गजण उसमयनयबयद वजलह्यतील नळदुग्गपयसून रयल्गड 
वजलह्यतील अवलबयग ले््े क्ेत्रभेटीसयठी वनघयले आिेत. ल्य प्रियसयसयठी शयळेने एस.टी.ची सेिय प्रयसांवगि िरयरयिर 
घेतली आिे. ल्य क्ेत्रभेटीचे वनल्ोजन रयहुल ि तल्यचल्य वमत्रयांनी वशक्ियांचल्य मयग्गदश्गनयनुसयर िेले आिे. विद्य्थी नळदुग्ग ते 
अवलबयग ल्य प्रियसयदरमल्यन भूरचनय, मृदय, िनसपती ि िसतल्यांमधल्े वदसणयरे बदल िसे अनुभितयत ल्यची मयविती घेऊल्य.

िगय्गतील विद्य्थी आवण वशक्ि ल्यांचल्यमधील सांभयषण खयली वदले आिे ते ियचय. 
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l क्ेत्रभेटीदरमल्यन सयततल्यने 
िोणिोणतल्य गोष्ींची 
ियळजी घल्यल?

l धयबल्यांचल्य घरयांविषल्ी अवधि  
मयविती घल्य.

आकती   कडधा ्ाची िलेती

आकती   रसता व दकानले

आकती   िु क प्दलेिातील 
वनसपती

आकती   धा ्ाचले घर

l िडधयनल्यचे पीि ि िमी 
पज्गनल् ल्यांचय सिसांबांध जोडय.

सयक्ी : रसतल्यचल्य बयजूलय छो्टय-छो्टय िसतल्य आिेत. चियची 
दुियने, धयबे, पेटट्रोलपांप ि इतर दुियनांिी वदसत आिेत.

वशवक्िय : मीनय, तू सयांग.
मीनय : मॅडम, आतय आपण उतयरयचल्य रसतल्यनां जयत आिोत िय?
वशवक्िय : बरोबर आिे, आतय आपण बयलयघयट रयांगेचल्य दवक्णेलय आिोत. 

बयलयघयट रयांग िी सह्यद्ी पि्गतयची पूिवेिडे पसरलेली एि 
डोंगररयांग आिे. तुमियांलय वदलेलय नियशय आवण बयिेरील भूरचनय 
पयियत जय. भूरचनेत िोणयरे बदल सिजपणे वदसून ल्ेतील. आतय 
िसतल्यांचय आिृवतबांध आवण घरयांबद्ल सयांगय.

सूरज : मॅडम, ग्यमीण भयगयत रसतल्यलगतचल्य िसतल्य एिय ओळीत 
आिेत. घरयांचल्य वभांती दगड-मयतीचल्य आिेत. घरयांचल्य 
छपरयसयठी लयिडू आवण मयतीचय उपल्ोग िेलेलय वदसतो.

रेणुिय : ल्य पररसरयत बहुतेि सगळीिडे गित असून ते सुिलेलां आिे. 
ियिी वठियणी वनषपण्ग झयडां वदसत आिेत.

वशवक्िय : सूरज, रेणुिय, बरोबर ! अशी घरां असलेलल्य िसतल्यांनय रेषयिृती िसतल्य 
मिणतयत, िे आपण सयतिीत वशिलो आिोत. ल्य घरयांनय ‘धयबल्यची 
घरे’ मिणतयत. ती विवशष् पद्धतीनां बयांधलेली परांपरयगत घरां आिेत. 
ल्े्ील िनसपती शुषि प्रदेशयतील पयनझडीचल्य आिेत, तल्यांची पयनां 
विवशष् ियळयत गळून पडतयत.
(्ोड्य िेळयने सोलयपूर शिर आले.)

वशक्ि : आतय आपण सोलयपूर शिरयत आलो आिोत. शिरी भयगयत 
लोिसांखल्ेची घनतय जयसत असते. तल्यमुळे ल्े्े अनेिमजली 
इमयरती वदसतयत. ल्य इमयरती वसमेंट, ियळू, खडी आवण पयणी ल्यांचां 
वमश्रण िरून विटयांचल्य सयिययल्यने बयांधलेलल्य असतयत. शिरयतील 
रसतल्यलगत मॉल, मोठी िॉटेलस आवण अनेि आधुवनि सुविधय 
असलेली दुियनां असतयत. 
(विद्य्थी शिरयतील िेगळेपणयचे वनरीक्ण िरत रयविले. सोलयपूर 
शिरयतून बयिेर पडलल्यिर वशक्ियांनी रयहुललय नल्यियरीचे पुडे 
विद्यरल्यांनय ियटयल्लय सयांवगतले. विद्यरल्यांनी नल्यियरी िेली.)

वशवक्िय : आतय आपण सोलयपूर शिरयबयिेर जयत आिोत. मुलयांनो, 
आजूबयजूलय असणयरी शेती पिय. ियल् वदसते ते नोंदिय ि सयांगय.
(विद्यरल्यांनी रसतल्यचल्य दुतफय्ग वनरीक्ण िरून ििीत 
नोंदियल्लय सुरुियत िेली. िे ियम बरयच िेळ चयलले.)

सयवित्री : मॅडम, मलय इिडे विरिीगयर शेतां वदसत आिेत. आपण नळदुग्ग 
सोडलल्यनांतर वतिडे झुडपी वपिे वदसत िोती ि िठुेतरी एखयदे क्ेत्र 
उसयचां िोतां, परांतु इिडे मयत्र सगळीिडे ऊसच वदसत आिे.
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l ‘बहुउद्ेशील् धरण प्रिलप’ 
ल्य विषल्ी मयविती वमळिय.

l ‘पज्गनल्मयनयतील फरि 
िनसपतीिरून समजतो.’ 
ि े विधयन ल्ोगल् ियटते िय? 
पज्गनल्मयनयतील फरि आणखी 
िशयिरून लक्यत ले्तो.

आकती   साचले िलेत

आकती   व  प्कार

आकती   नी धरणाचा लाि्

वशवक्िय : बरोबर ! आपण नळदुग्ग सोडलल्यनांतर ते्े मूग, उडीद आवण इतर 
िडधयनल्यची वपिे वदसली. आतय इिडे सि्गत्र प्रयमुखल्यनां ऊसयचे 
पीि घेतलेलां आढळतां, ियरण ले््े वसांचनयचल्य सोई आिेत.

सयवित्री : िो मॅडम, मघयशी आपण एि ियलिय ओलयांडलय िोतय आवण 
आतय मलय समोर एि मोठय जलयशल् वदसतये आिे. तो िोणतय 
जलयशल् आिे?
(वशक्ियांनी चयलियलय इांदयपूरजिळ रसतल्यचल्य िडेलय बस 
्यांबिणल्यची सूचनय िेली. सि्ग विद्य्थी बसमधून उतरले आवण  
वशक्ियांचल्य सभयेितयली उभे रयविले.)

वशवक्िय : तुमचल्यिडील नियशय पिय. तल्यत दश्गिलल्यप्रमयणे आपलल्य 
उजवल्य बयजूलय भीमय नदीिरील उजनी धरणयचय जलयशल् वदसतो 
आिे. ल्य धरणयचल्य पयणल्यचय उपल्ोग प्रयमुखल्यने वपणल्यिररतय 
िोतो. विद्ुतवनवम्गती, मयसेमयरी, वसांचन इतल्यदींसयठीिी ल्य 
धरणयचल्य पयणल्यचय उपल्ोग िेलय जयतो.
(ियिी विद्यरल्यांनी ल्य पररसरयची छयल्यवचत्रे घेतली ि विद्य्थी 
पुनिय बसमधल्े बसले. तल्यांचय पुढचय प्रियस सुरू झयलय.)

पूजय : मॅडम, िय भयग मैदयनी ियटतो. 
वशवक्िय : िो. आतय आपण सपयट प्रदेशयतून जयत आिोत. िय दखखन पठयरयचय 

भयग आिे. जसजसे आपण पश्चमेिडे जयऊ तसतसे आपलल्यलय 
िनसपती आवण भूरचनेतील आणखी बदल पयियल्लय वमळतील.
(ियिी तयसयांचल्य प्रियसयनांतर गयडीने िडपसरपयसून मुखल् रसतय सोडलय 
ि ती वसांिगडयचल्य वदशेने जयऊ लयगली. वसांिगडयचल्य पयल्रल्यशी अनेि 
लियन-मोठी िॉटेलस िोती. ते्े पोिोचलल्यिर रसतल्यचल्य बयजूलय 
असणयऱल्य मोिळ्य जयगेत दुपयरचे जेिण िरून तल्यांनी ्ोडी विश्रयांती 
घेतली.)

नजमय : जेविय आपण नळदुगय्गजिळ िोतो, तल्य पररसरयत बोरी, बयभळीची 
झयडां जयसत वदसत िोती. इ्े तर िेगळे िृक् वदसत आिेत.

वशवक्िय :  छयन ! नळदुग्ग ओलयांडतयनय वनमओसयड प्रदेशयत आढळणयऱल्य 
ियटेरी िनसपती वदसत िोतल्य. िनसपतींचल्य प्रियरयमधल्े िोणयरय िय 
बदल तल्य प्रदेशयतील पज्गनल्मयनयचल्य प्रमयणयतील बदलयचय सूचि 
आिे. आतय आपण पयितो आिोत ते अांजन, िड, वपांपळ इतल्यदी 
िृक् जयसत प्रमयणयत आिेत. आपण वसांिगडयचल्य पयल्रल्यशी आिोत. 
वसांिगडयचल्य मयरल्यिर गेलल्यिर सह्यद्ी पि्गतयपयसून वनघणयऱल्य 
डोंगररयांगय वदसतयत तल्य पयहू. तुमिी आपलल्यबरोबर आतय फक्त 
ओळखपत्र, ििी, पेन, दुबथीण, िॅमेरय, टोपी, नियशय आवण पयणल्यची 
बयटली इतिंच सयवितल् घल्य. िपड्यांची बॅग ि इतर सयवितल् गयडीतच 
रयहू द्य.
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l उांचयिरून पयितयनय पकल्यांनय 
खयलील भूभयग िसय वदसत 
असेल बरे?

आकती   वसं्गड प्वलेि ार

l मियरयष्ट्रयचय पठयरी भयग 
िोणतल्य प्रवक्रल्ेतून घडलय  
आिे? ल्े्े वदसणयरय खडियचय 
मुखल् प्रियर िोणतय?

आकती   वसं्गडाव न वदसणारा 
खडकवासला धरणाचा लाि्

आकती   खडकाचले र

आकती   कोसळललेली दरड

  (वसांिगड चढणल्यस सुरुियत िेली तेविय ऊन िोते. नांतर आियशयत 
ढग आले. ्ोड्य िेळयने पयिसयची सरिी आली. ियटेत विद्यरल्यांनी 
तल्य वठियणी वमळणयऱल्य उिडलेलल्य भुईमुगयचल्य शेंगय, तयि, 
दिी इतल्यदी खयद्पदय्यांचय आसियद घेतलय. तसेच वनसग्गदृ्ल्, 
पररसरयतील िनसपती, पक्ी, दूरिर वदसणयरे पुणे शिर पयविले. 
विललल्यचल्य विविध भयगयांची छयल्यवचत्रे घेतली. तल्यनांतर वशक्ियांनी 
तल्यांनय एिय विवशष् वठियणी एिवत्रत िोणल्यची सूचनय वदली.)

वशवक्िय : आतय आपण वसांिगड विललल्यिर आिोत. ल्य गडयबद्लची मयविती 
आपण िशी वमळिू शितो?

नेिय : मॅडम, आमिी वसांिगडयचल्य प्रिेशद्यरयजिळ एि फलि पयविलय, 
तल्य फलियिर वसांिगडयबद्ल मयविती वदली आिे. तल्यचां आमिी 
छयल्यवचत्रसुद्धय घेतलां आिे.

वशवक्िय : खूपच छयन, नेिय ! आतय भूरचनेचल्य िैवशष्टयांतील फरि िोण 
सयांगेल?

ियसीम : आधी आपण िमीअवधि उतयर असलेलय ि मैदयनी प्रदेश 
पयविलय, पण ल्य वठियणी डोंगरयळ भयग आिे. आपण जयसत 
उांचीिर असलल्यमुळे ढगयांचयिी अनुभि घेत आिोत.

वशवक्िय : खूप छयन, ियसीम ! आपलल्यलय ल्े्ून दऱल्य, डोंगर, टेिड्य, 
वशखरयांचे सुळिे आवण जियलयमुखीचल्य उदे्ियांपयसून तल्यर झयलेले 
खडियांचे ्र अशी अनेि प्रयिृवति िैवशष्टे वदसत आिेत. 
िय िोणतय खडि आिे ओळखलयत िय? विललल्यिर ले्तयनय 
मयगय्गत, भूसखलनयमुळे झयलेलल्य पडझडीचे अिशेषिी तुमियांलय 
पयियल्लय वमळयले असतील. आतय सभोितयलचल्य प्रदेशयतील 
शेतीचय आिृवतबांध पिय आवण सयांगय.

रयहुल : मॅडम, िय अवनिजनल् प्रियरचय बेसयलट खडि आिे. ल्यचय 
अभल्यस आमिी सियिीत िेलय िोतय.

मेरी : आपण रयितो तल्य प्रदेशयत प्रयमुखल्यने िडधयनल्यांची वपिे वदसली. 
सोलयपूर ते पुणे उसयचां पीि जयसत प्रमयणयत आढळलां. इ्े मयत्र 
भयतशेती वदसत आिे.

वशवक्िय : बरोबर आिे. ल्यचां मुखल् ियरण मिणजे ल्य प्रदेशयत असणयरां जयसत 
पज्गनल्मयन. िोटयसयरखी रचनय असलेलय गड तुमिी ल्यपूिथी िठुे 
पयविलय आिे िय? तल्य आवण ल्य गडयचल्य रचनेमधल्े िोणतय 
फरि आिे, ते ओळखय.

िविदय : मॅडम, आपण ल्यची तुलनय नळदुग्ग विललल्यशी िरू शितो; परांतु, 
नळदुग्ग विल्य वसांिगडयसयरखय डोंगरयिर नयिी. तो पयिणल्यसयठी 
चढण चढयिी लयगत नयिी.

वशवक्िय : खूप छयन ! आपण आतय विललल्यचल्य मयरल्यिर आिोत.  
 िय विल्य पि्गतमयरल्यिर बयांधलय आिे. ल्यलय डोेांगरी विल्य
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l विविध विललल्यांविषल्ी 
मयविती घल्य. तल्यसयठी 
खयलील बयबींचय विचयर िरय. 
विललल्यची स्यनवनश्चती, 
बयांधियमयचय ियळ, बयांधियम 
ि सुरक्य ल्ांत्रणय.

आकती   भातिलेती

आकती   दलेव ाक

आकती   वसं्गडावरील 
खा पदा

  मिणतयत. िे वठियण सुरके्चल्य दृष्ीने ि सभोितयलचल्य 
पररसरयिर देखरेख ठेिणल्यसयठी ल्ोगल् आिे मिणूनच िय विल्य 
बयांधलय गेलय. नळदुग्ग िय भुईिोट विल्य आिे. विल्े आपलल्य 
रयजल्यचय ियरसय आिेत. 

  इिडे ल्य ि खयलचल्य बयजूस पयिय. समोर जो पयणल्यचय सयठय  
वदसतो आिे, तो खडिियसलय धरणयचय जलयशल् आिे. ल्य 
धरणयतील पयणी पुणे शिर आवण सभोितयलचल्य भयगयलय पुरिले 
जयते. आतय आपण विललल्यचल्य िलल्यण दरियजयिडे जयऊ.

  इिडे ल्य आवण िी रचनय पिय. ल्यलय ‘देिटयिे’ मिणतयत. नैसवग्गि 
झऱल्यतून ल्ेणयऱल्य पयणल्यचय सयठय इ्े िेलय जयतो. ल्यतून गडयिर 
िसती िरणयऱल्यांनय आजिी िष्गभर पयणी वमळते.

सि्ग विद्य्थी : (आ्चल््ग वल्क्त िरत) बयपरे ! इतिी शतिं इतकल्य उांच जयगी 
पयणी िसे वमळत असेल?

  (नांतर वशक्ियांनी सि्ग विद्यरल्यांनय वपठले-भयिरी वमळणयऱल्य 
एिय झोपडीिडे नेले. ल्यांसयरखल्य अनेि झोपड्य विद्यरल्यांनी 
पयविलल्य. पल््गटियांनय खयनपयनयचल्य सुविधय ल्े्े वदलल्य जयत 
िोतल्य. वसांिगडयिर ियिी िेळ घयलिलल्यनांतर, सि्ग विद्य्थी 
पयल्रल्यशी ल्ेऊन बसमधल्े बसले आवण रयत्रीचल्य मुक्यमयसयठी 
पुणे शिरयिडे बस वनघयली. शिरयत गेलल्यिर सांधल्यियळचय 
अलपोपियर ि चिय घेतलल्यिर शिरयतील बयजयरपेठेत फेरफटिय 
मयरणल्यस तल्यर झयले.)

वशवक्िय : आपण पुणल्यतील शवनियरियडय, बयजयरपेठेसयठी प्रवसद्ध 
असलेली तुळशीबयग, मियतमय फुले मांडई ल्य पररसरयत ् ोडय िेळ 
वफरणयर आिोत. ल्य वठियणी घयऊि ि विरिोळ बयजयरपेठय 
आिेत. ल्े्े तुमिी खरेदी िरू शितय. िे िरतयनय मयत्र तुमिी िेलेलल्य 
वनरीक्णयांची नोंद िरणल्यस विसरू निय.

  (पररसरयतील फेरफटिय झयलल्यिर सि्गजण मुक्यमयचल्य वठियणी 
रयत्रीचे जेिण िरून झोपले.)

वदवस दसरा  सकाळी  वा ता
  (सियळची नल्यियरी घेऊन बस अवलबयगचल्य वदशेने मयग्गस् झयली.)
वशवक्िय : आतय आपण मुांबई-पुणे द्ुतगती मयगय्गनां जयत आिोत. भूरचनेत ियिी 

बदल झयलेलय वदसतो आिे िय? आपण लोणयिळ्यजिळील 
रयजमयची ल्य वठियणी ्यांबणयर आिोत.

तुषयर : िोल् मॅडम, आपण जरी सपयट रसतल्यिरून जयत असलो, तरी 
आजूबयजूलय डोंगरयळ प्रदेश वदसतो आिे. घरयांची सांखल्य िी आतय 
िमी िोतयनय वदसते आिे.

  (लोणयिळ्यचल्य पुढे गेलल्यिर रयजमयची ल्य वठियणी गयडी ्यांबिून 
वशक्ियांनी भूरचनेचल्य िैवशष्टयांबयबतची पुढील मयविती वदली.)



वशवक्िय : िय पश्चम घयटयचय उतयर आिे. ल्य पि्गतील् भयगयलय आपण 
‘सह्यद्ी’ असांिी मिणतो. ल्य वठियणयिरून भू-उतयरयांतील फरि 
सिजपणे पयहू शितो. पूिवेिडील उतयर मांद सिरूपयचय असून 
पश्चमेिडील उतयर ती  आिे. पश्चमेिडील बयजूस िडय ि 
अनेि धबधबे वदसत आिेत. ल्यबद्ल आपण इल्ततय नििीमधल्े 
वशिलो आिोत. ल्य भयगयत उलियस ल्य पश्चमेिडे ियिणयऱल्य 
प्रमुख नदीचां उगमस्यनिी  आिे. 

  (विद्यरल्यांनी ते्ील छयल्यवचत्रे घेतली. पुनिय पयऊस सुरू झयलय. 
सि्गजण बसमधून पुढे वनघयले.)

नयमदेि : (नियशय पयित) मॅडम, आतय आपण घयट उतरून खोपोलीिडे 
चयललो आिोत नय ?

वशवक्िय : बरोबर आिे! िय पश्चम घयटयतलय बोरघयट आिे. िय ‘खांडयळय 
घयट’ मिणूनिी ओळखलय जयतो. आतय आपण भयरतयचल्य 
पश्चम विनयरपट् टीचल्य प्रदेशयत उतरणयर आिोत. आतय 
तुमियांलय वदसणयरे िृक्, घरां, मृदय ल्यांचां वनरीक्ण िरय.

वशि : मॅडम, घयटयत विविध प्रियरचल्य िनसपतींची दयट िनां वदसत 
आिेत. तल्यमधल्े मोठय पयनयांची झयडां जयसत आिेत. अशी झयडां 
वसांिगड पररसरयतिी आपण पयविली िोती.

वशवक्िय : ती सयगयची झयडां आिेत. िय सि्ग प्रदेश पयनझडी िृक्यांचय आिे. ल्य 
भयगयत अनेि िनरयल्य ि देिरयल्य आिेत.

  (घयट पयर िेलल्यनांतर दयट िने विरळ िोऊन भयतशेतीचल्य जवमनी 
आवण मोठी द्ोवगि क्ेत्रे वदसयल्लय लयगली.)

नजमय : मॅडम, ििेत बदल जयणितोल्. आतय गरम वियल्लय लयगलां आिे 
आवण घयमिी ले्तोल्.

वशवक्िय : ििेचल्य बदलयची जयणीि तुमियांलय िोत आिे. ििेतील आद््गतय 
ियढलल्यमुळे घयम ले्तो आवण तिचय वचिट िोते. आपण जसजसां 
समुद्यचल्य जिळ जयऊ तसतसे आद््गतेचां प्रमयण ियढेल.

नयमदेि : मॅडम, ल्य भयगयत पयऊस सुरू झयलय आिे आवण पयिसयचां 
प्रमयणिी जयसत वदसतां, तल्यमुळे असां िोत असयिां.

वशवक्िय : नयमदेिचां वनरीक्ण बरोबर आिे. ल्य प्रदेशयत पयऊस जयसत पडत 
असलल्यमुळे तसांच समुद्सयशन्नधल्यमुळे असां िोतां. पयिसयचां 
प्रमयण अवधि असलल्यनां भयत िे ल्े्ील मुखल् पीि आिे.

  ियिी िेळयत आपण समुद्यजिळ पोिचू. ल्य समुद्यचां नयि सयांगू 
शियल िय?

सि्ग विद्य्थी : (एिय सुरयत) अरबी समुद् !
वशवक्िय : छयन ! अवलबयगलय पोिोचलल्यनांतर मुक्यमयचल्य वठियणी 

जयणल्यपूिथी आपण तलयठी ियल्य्गलल्यत जयणयर आिोत. वत्े तुमिी 
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l प्रदेशयनुसयर ि गरजेप्रमयणे 
उपजीवििेचल्य सयधनयत फरि 
पडतो असे तुमियांलय ियटते 
िय?

l िी क्ेत्रभेट िोणतल्य ियलयिधीत 
िोत असेल? अांदयज िरय.

आकती   स ाद्ीतील धबधबा

आकती   रा माची

आकती   वनरा

आकती   दलेवरा



  शयळेत तल्यर िेलेलल्य प्र्नयिलीचल्य आधयरे मयविती वमळिय.
उमथी : आमिी तल्यांनय पररसरयतली वपिे, मृदयप्रियर, फळां आवण इतर 

नगदी वपिे ल्यबयबत प्र्न विचयरणयर आिोत. वशियल् पररसरयत 
गोळय िेलय जयणयरय मिसूल, वसांचनयखयलील के्त्र, पयणलोट क्ेत्र 
ियल््गक्रम आवण ग्यमीण भयगयतील इतर वल्िसयल्यांसांबांधीिी प्र्न 
विचयरणयर आिोत.

  (दुपयरी अवलबयगलय पोिोचलल्यनांतर सियांनी तलयठी ियल्य्गलल्यलय 
भेट वदली. ते्े तल्यांनी िरील मुद् द्यांचल्य अनुषांगयने मयविती 
घेतली.)

वशवक्िय : जेिणयनांतर आपण समुद्विनयऱल्यिर जयणयर आिोत. तुमचल्यपैिी 
विती विद्य्थी आज प्र्मच प्रतल्क् समुद् पयिणयर आिेत?

  (बहुतेि सियांनी ियत िर िेले.)
अवबरय : मी तर आतयपयसून समुद्यचल्य वचतत्रयरि दृ्ल्यची िलपनय िरत 

आिे. तो िसय असेल? वत्े नेमिं ियल् असेल? िय फक्त पयणीच 
असेल ?

वशवक्िय : खरां आिे अवबरय, आतय आपण विनयरपट् टीिर जयऊल्य. वत्े 
गेलल्यनांतर िोणती ियळजी घल्यल्ची ल्यबयबत सपष् सूचनय सियांनय 
वदलल्य आिेत. इ्ेिी आपण एि विल्य पयिणयर आिोत. तल्यचां 
नयि आिे. ‘िुलयबय विल्य’, तल्यलय ‘अवलबयग विल्य’  असांिी 
मिणतयत. ल्य िेळी आपलल्यलय भरती-ओिोटीचल्य िेळय लक्यत 
ठेियल्चल्य आिेत, ियरण िय विल्य विनयऱल्यपयसून समुद्यत 
ियिी अांतरयिर आिे. इल्ततय नििीमधल्े सयगरी लयटयांचल्य 
ियल्य्गचय आपण अभल्यस िेलय आिे. लयटयांनी तल्यर िेलेली 
ियिी भूरूपे आपलल्यलय ल्य वठियणी पयितय ल्ेणयर आिेत. तुमिी 
ियिी सयगरी भूरूपयांची नयिां सयांगू शितय िय?

सि्ग विद्य्थी : (एिय सुरयत) पुळण, सयगरी गुिय, तरांगघवष्गत मांच, ियळूचय 
दयांडय..........

वशवक्िय : िय ! छयन ! तुमियांलय बरांच आठितांल् तर..
  (सियांनी समुद्विनयरय आवण विल्य पयविलय. ियिी विद्यरल्यांनी 

घोडयगयडीत तसांच, घोड्यिर बसणल्यचय आनांद लुटलय.)
नेिय : मॅडम, आधी पयविलेलल्य दोन विललल्यांपेक्य िय विल्य िेगळय आिे.
वशवक्िय : खरां आिे नेिय. तू तल्यांचल्यमधलय फरि सयांगू शितेस िय?
नेिय : िोल् मॅडम. िय विल्य पयणल्यत बयांधलय आिे. इतर दोन विल्े 

जवमनीिर िोते.
वशवक्िय : िय विल्य तरांगघवष्गत मांचयिर बयांधलय आिे. पयणल्यनां िेढलेलय 

असलल्यमुळे अशय विललल्यलय ‘जलदुग्ग’ मिणतयत. पूिथी 
सयगरविनयऱल्यचां रक्ण िरणल्यसयठी असे विल्े बयांधले जयत. पश्चम 

7

l ‘देिरयई’ िी सांिलपनय ियल् 
आिे?

आकती   सागाची झाडले

l समुद्विनयरी गेलल्यिर िोणती 
ियळजी घल्यल्ची असते?

l भरती-ओिोटीचल्य िेळय 
समजून घेणल्यची सोपी पद्धत 
िोणती?

आकती    कलाबा वक ा
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l क्ेत्रभटीचल्य अनुषांगयने तुमिी 
िोणतल्य गोष्ींची छयल्यवचत्रे 
ियढयल?

l क्ेत्रभेटीदरमल्यन विविध 
प्रियरची मयविती तुमिी िशी 
वमळियल?

l क्ेत्रभेटीचय अिियल िोणतल्य 
मुद् द्यांचल्य आधयरे तल्यर 
िरयल?

आकती   वलबाग 
समुद्वकनारा

्ोडकल्यत उततरे द्य.
 (अ) तुमिी िेलेलल्य क्ेत्रभेटीचय अिियल तल्यर िरय.
 (आ) ियरखयनल्यस भेट देणल्यसयठी प्र्नयिली तल्यर िरय.
 (इ) क्ेत्रभेटीदरमल्यन िचऱल्यचे वल्िस्यपन िसे िरयल?
 (ई) क्ेत्रभेटीसयठी तुमिी िोणते सयवितल् घल्यल?
 (उ) क्ेत्रभेटीची आि्ल्ितय सपष् िरय.

***

l  अशी एखयदी क्ेत्रभेट तुमिीसुद्धय आपलल्य पररसरयत िरय.

वरील पा  ्ा ले भले ीचा नमुना आ्ले  ्ाच ले भले ीवर आधाररत प् न दलेऊ न्लेत  परंतु सवा ्ा्ात 
वद््ाप्माणले ले भले ीसंदभात प् न ववचारावलेत

  विनयऱल्यिर असे अनेि विल्े आिेत.
नेिय : िो, मी ल्यपूिथी जांवजरय, वसांधूदुग्ग िी नयिां ेिली आिेत.
वशवक्िय : तुमिी घेतलेलल्य मयवितीचल्य आधयरे सयांगय बरां, ल्य वठियणी 

असणयरे वल्िसयल् िोणते?
रयहुल : मॅडम, इ्े मयसेमयरी आवण शेती िे दोनिी वल्िसयल् आढळतयत.
वशवक्िय : बरोबर रयहुल. िे वल्िसयल् िोणतल्य प्रियरयत ले्तयत?
मीनय : मॅडम, िे प्रय्वमि वल्िसयल् आिेत.
वशवक्िय : खरां आिे, सुरुियतीलय इ्े मयसेमयरी िय वल्िसयल् िोतय. नांतरचल्य ियळयत 

ल्य प्रदेशयत शेतीसुद्धय िेली जयऊ लयगली; पण विनयऱल्यपयसून दूर. 
विनयऱल्यलगत ियड्यांमधल्े नयरळी-पोफळी (सुपयरी), फणस-िेळी 
आवण ियिी मसयलल्यचल्य पदय्यांची लयगिड िोते. िी बयगयल्ती शेती 
आिे. आतय ल्े्े पल््गटन िय एि मित्ियचय वल्िसयल् झयलय आिे.

  (तल्यनांतर सियांनी विनयऱल्यिरील ियळूत मौजमसती िेली आवण 
सूल्य्गसतयचे वििांगम दृ्ल् िॅमेऱल्यत वटपले. सूल्य्गसतयनांतर सि्गजण 
मुक्यमयचल्य वठियणी आले. क्ेत्रभेटीचल्य अिियल लेखनयसयठी 
उपल्ुक्त मुद् द्यांिर चचय्ग िरून, टयचणे तल्यर िेली. रयत्रीचे जेिण 
घेऊन तल्यांनी विश्रयांती घेतली. दुसऱल्य वदिशी सियळी सि्गजण 
परतीचल्य प्रियसयस वनघयले.)



9

वशिलेलल्य भौगोवलि सांिलपनय ि प्रवक्रल्यांचय उपल्ोग 
प्रदेशयांचल्य अभल्यसयत िरून अपेवक्त अधल्ल्न क्मतयांपल्ांत 
पोिोचणे आि्ल्ि आिे. ल्यतून आपलल्यलय भूगोलयचल्य 
ज्ञयनयचे उपल्ोजन िरतय ल्ेऊ शिते. ल्य इल्ततेत आपण 
असय अभल्यस दोन देशयांचल्य सांदभय्गत िरणयर आिोत.

ल्य िषथी, आतयपल्ांत वशिलेलल्य विविध सांिलपनयांची 
उजळणी िरणयर आिोत. िय अभल्यस तुमियांलय भूगोलयचे 
सखोल ज्ञयन प्रय  िरणल्यस ि तल्यचल्य उपल्ोजनयसयठी 
मदत िरेल. तल्यचबरोबर विविध नैसवग्गि ि मयनिी घटनय 
समजणल्यसयठी उपल्ुक्त ठरेल.

भौगोवलि सांिलपनयांचे उपल्ोजन िरून प्रदेशयचय 
अभल्यस िेलल्यने प्रदेशयतील प्रयिृवति पररशस्तींची चयांगली 
जयण िोते. प्रदेशयतील लोियांनी पररसरयशी िसे जुळिून 
घेतले आिे ते समजते. सांसयधनयांचल्य अवतियपरयतून वनमय्गण 
िोणयऱल्य समसल्य िळतयत. पल्य्गिरण ऱियसयचय ि तल्यांिरील 
उपयल्यांचय विचयर िरतय ल्ेतो. घटनयांचय िल लक्यत घेऊन 
तुमियांलय तल्यतील बदलयांची प्रवक्रल्य समजयिून घेतय ल्ेईल. 
भविषल्यत ियल् िोईल ल्यचय अांदयज िरतय ल्ेईल. नैसवग्गि 
दुघ्गटनय ि आपतती ल्यांनय अवधि सक्मपणे तोंड देतय ल्ेईल 
वशियल् प्रयदेवशि असमतोल ि तल्यची ियरणे लक्यत घेऊन 
तल्यांिर उपयल् ल्ोजनय िरणे शकल् िोईल.

प्ासताववक 
वमत्रयांनो, इल्ततय सियिीपयसूनच सयमयवजि शयसत्रयचल्य 

अभल्यसक्रमयत आपण ‘भूगोल’ विषल्यचय सितांत्रपणे 
अभल्यस िरत आिोत. पृरिीचल्य चयर आिरणयांसांबांधी 
विविध सांिलपनय, प्रवक्रल्य ि घटि ल्यांची आपलल्यलय 
तोंडओळख झयली आिे. मयनिी िसतल्यांचय विियस 
िसय िोतो, मयनि तल्यचल्य उपजीवििेसयठी नैसवग्गि 
सयधनसांपततीचय ियपर िशयप्रियरे िरतो, िचचल्य मयलयचे 
रूपयांतर अवधि उपल्ुक्त पककल्य मयलयत िशयप्रियरे िेले 
जयते, िी उतपयदने स्यवनि तसेच जयगवति बयजयरपेठेत 
िशयप्रियरे विक्रीसयठी पयठिली जयतयत, इतल्यदींचयिी 
अभल्यस आपण िेलय आिे.

पल्य्गिरणयतील सयधनसांपततीचय अमल्य्गद ियपर 
िरणल्यचे दुषपररणयमिी आपण विचयरयत घेतले आिेत.

 भूगोल विषल् अवधि चयांगलल्यप्रियरे समजणल्यसयठी 
आपलल्यलय पुढील क्मतय आतमसयत िरयवल्य लयगतयत.
l वनरीक्ण l िगथीिरण l फरि l तुलनय 
l आलेख, आिृतल्य आवण नियशय ल्यांचे ियचन 
l मूलल्मयपन l वि्लेषण l वनषिष्ग l सयदरीिरण 
l	वचवितसि विचयर

ल्य क्मतय आतमसयत िरणल्यसयठी आपण आततयपल्ांत 

पुढे दोन देशयांचे धिज ि ियिी सूचि विधयने वदली आिेत. तल्यांचय ियपर िरय. तल्य आधयरे िे देश िोणते ते ओळखय. 
तल्यांपैिी एि देश तर तुमिी सिज ओळखू शियल आवण दुसरय देशिी तुमियांलय ओळखतय ल्ेईल. 

सूचक ववधानले
l जयगवति लोिसांखल्ेत दुसऱल्य क्रमयांियिरील देश-
l मसयलल्यचल्य पदय्यांसयठी िय देश जगप्रवसद्ध आिे-
l वक्रिेट िय खेळ ल्य देशयत लोिवप्रल् आिे-

l सयांबय नृतल्प्रियरयसयठी िय देश प्रवसद्ध आिे-
l ‘जगयचय िॉफी पॉट’ असे ल्य देशयलय सांबोधले जयते-
l फुटबॉल िय खेळ ल्य देशयत लोिवप्रल् आिे-

 स ान ववसतार
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दलेिाचले नाव  भारती् प् ास ताक 
रा धानीचले नाव  नवी वद ी 
स ान  ववसतार व सीमा 

भयरतयचे स्यन पृरिीिर उततर ि पूि्ग गोलयधय्गत आिे. 
आवशल्य खांडयचल्य दवक्ण भयगयत िय देश आिे.

आकती   भारत

नकािािी मै ी

आिृती २.१ चल्य सयिययल्यने भयरतयचल्य मुखल् भूमीचय 
विसतयर शोधय. अांशयचे मूलल् गयळलेलल्य जयगयांमधल्े वलिय.  
......° ४' उ. ते ....° ६' उ. अक्िृतत ि ......° ७' पू. ते 
......° २५' पू. रेखयिृतत.

भयरतयचे सियांत दवक्णेिडील टोि इांवदरय पॉइांट िे 
आिे. ते ६°४५' उततर अक्िृततयिर आिे.

आिृती २.१ चे वनरीक्ण िरय ि भयरतयचल्य शेजयरचे 
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नकािािी मै ी

आकती   ब्ाझील

आिृती २.२ चल्य सयिययल्यने ल्य देशयचल्य मुखल् 
भूमीचल्य विसतयरयचे अांशमूलल् शोधय ि गयळलेलल्य जयगेत 
भरय.  ......° १५' उ. ते ......° ४५' द. अक्िृतत ि 
......°  ४५' प. ते ......° ४८' प. रेखयिृतत.

आिृती २.२ चे वनरीक्ण िरय. ब्यझीलचल्य 
शेजयरील देश ि मियसयगर शोधय. ब्यझीलचल्य सांदभय्गत 
ल्य देशयांची ि मियसयगरयांची नयिे ल्ोगल् स्यनी तकतल्यचल्य 
आधयरे ििीत वलिय.

वदिा िले ारचले दलेि म्ासागर
उततर

पश्चम
दवक्ण
पूि्ग

देश ि सीमेिरील जलयशल्यांची नयिे तकतल्यचल्य आधयरे 
ििीत वलिय.

वदिा िले ारचले दलेि सागर म्ासागर
पूि्ग

उततर
पश्चम
दवक्ण

दलेिाचले नाव  ब्ाझील प् ास ताक संघरा ्
रा धानीचले नाव  ब्ाझीवल्ा
स ान  ववसतार व सीमा 

पृरिीिर ब्यझील देशयचय ियिी भयग उततर गोलयधय्गत 
बहुतयांश भयग दवक्ण गोलयधय्गत आिे. तसेच ल्य देशयचे 
स्यन पश्चम गोलयधय्गत दवक्ण अमेररिय खांडयचल्य उततर 
भयगयत आिे.
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भारताची वत्ावसक पा वभूमी 
सुमयरे दीड शति भयरत देश वब्वटशयांचल्य 

अवधपतल्यखयली िोतय. १९४७ सयली भयरतयलय सियतांत्ल् 
वमळयले. सियतांत्ल्ोततर ियळयत पविलल्य िीस िषयांत 
तीन ल्ुद्धयांनय सयमोरे जयणे, अनेि भयगयांतील दुषियळी 
पररशस्तीलय तोंड देणे अशय अनेि समसल्य असूनिी भयरत 
िय जगयतील प्रमुख वििसनशील देश आिे. भयरतिी आज 
एि प्रमुख जयगवति बयजयरपेठ मिणून ओळखलय जयतो. 
विविध टपपल्यांिर झयलेलल्य आव््गि सुधयरणयांमुळे भयरतयचल्य 
आव््गि विियसयलय िेग आलय आिे.

भयरतयतील लोिसांखल्ेत तरुणयईचे प्रमयण जयसत आिे. 
िय ियल््गशील िल्ोगट असलल्यने भयरतयिडे एि तरुण देश 
मिणून पयविले जयते.
ब्ाझीलची वत्ावसक पा वभूमी 

ब्यझील िय देश तीन शतियांपेक्य अवधि ियळ 
पोतु्गगीजयांचल्य अवधपतल्यखयली िोतय. ब्यझीललय १८२२ 
सयली सियतांत्ल् वमळयले. १९३० पयसून १९८५ पल्ांत 
अधल्य्ग शतियपेक्य जयसत ियळ िय देश लोिवप्रल् लषिरी 
रयजिटीखयली िोतय. 

विसयवल्य शतियचल्य शेिटचल्य ियलखांडयत जयगवति 
विततील् समसल्यांमधून िय देश सयिरलय आिे. जगयचल्य 
आव््गि विियसयलय ियतभयर लयिणयरय देश ि भविषल्यतील 

नकािािी मै ी

आकती   ग आराखडा

एि प्रमुख बयजयरपेठ ल्य दृष्ीने ब्यझीलिडे पयविले जयते.
आिृती २.३ मधल्े पुढील घटि दयखिय.

l सि्ग खांड ि मियसयगरयांनय नयिे द्य.
l ब्यझील ि भयरत िे देश िेगिेगळ्य रांगयने रांगिय ि नयिे 

द्य.
l नियशयिर विषुििृतत दयखिय ि तल्यचे अांशयतमि मूलल् 

वलिय.
l वदशयदश्गि दयखिय.

द वैतांचले रंग

तुमिी अभल्यसलेलल्य देशयांचल्य सांदभय्गत खयलील 
प्र्नयांची उततरे शोधय आवण वलिय.

Ø जगयचल्य नियशयत तुमिी रांगिलेलल्य देशयांपैिी 
िोणतय देश आियरमयनयने मोठय आिे?

Ø िोणतल्य देशयचय अक्िृततील् विसतयर जयसत 
आिे?

Ø ब्यझील ि भयरत ल्य देशयांचे स्यन खांडयचल्य 
सांदभय्गत िसे िेगळे आिे ते सयांगय.

Ø ल्य दोनिी देशयांमधल्े प्रतल्ेिी विती रयजल्े आिेत?
Ø तुमचल्य ििीत ल्य देशयांचे धिज ियढय.
Ø दोनिी देशयांचल्य बोधवचनियांविषल्ी मयविती घल्य.
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प्र्न १. खयलील विधयने ल्ोगल् िी अल्ोगल् ते वलिय. अल्ोगल् विधयने 
दुरुसत िरून वलिय.

  (अ) ब्यझील िय देश प्रयमुखल्यने दवक्ण गोलयधय्गत आिे.
  (आ) भयरतयचल्य मधल्यतून मिरिृतत गेले आिे.
  (इ) ब्यझीलचय रेखयिृततील् विसतयर भयरतयपेक्य िमी  

 आिे.
  (ई) ब्यझील देशयचल्य उततर भयगयतून विषुििृतत जयते.
  (उ) ब्यझील देशयलय पॅवसवफि मियसयगरयचय विनयरय  

 लयभलय आिे.
  (ऊ) भयरतयचल्य अयनिेल्ेस पयविसतयन िे रयष्ट्र आिे.
  (ए) भयरतयचल्य दवक्ण भूभयगयस द् विपिलप मिणतयत.
प्र्न २. ्ोडकल्यत उततरे वलिय.
  (अ) सियतांत्ल्ोततर ियळयत भयरत आवण ब्यझील ल्य देशयांनय  

 िोणतल्य समसल्यांनय तोंड द्यिे लयगले?
  (आ) भयरत आवण ब्यझील ल्य दोनिी देशयांत स्यनयसांदभय्गतील  

 िोणतल्य बयबी िेगळ्य आिेत?
  (इ) भयरत ि ब्यझील ल्यांचय अक्िृततील् ि रेखयिृततील्  

 विसतयर सयांगय.
प्र्न ३. अचूि पल्य्गल् वनिडून ियकल्े वलिय.
  (अ) भयरतयचे सियांत दवक्णेिडील टोि ........ नयियने  

 ओळखले जयते.
   (i) लक्द्ीप (ii) िनल्यिुमयरी
   (iii) इांवदरय पॉ ट (iv) पोट्ग बलेअर 
  (आ) दवक्ण अमेररिय खांडयतील िे दोन देश ब्यझीलचल्य  

 सीमेलगत नयिीत.
   (i) वचली-इक्वेडोर  
   (ii) अजजेंवटनय-बोवलशविल्य
   (iii) िोलांवबल्य-फ्ेंच वगल्यनय
   (iv) सुरीनयम-उरुगिे   
  (इ) दोनिी देशयांतील रयजिट ............ प्रियरची आिे.
   (i) लषिरी     (ii) सयमल्ियदी
   (iii) प्रजयसततयि (iv) अधल्क्ील्

  (ई) खयलीलपैिी िोणतय आियर ब्यझीलचय विनयरी  
 भयग ल्ोगल्प्रियरे दश्गितो? 

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

  (उ) खयलीलपैिी िोणतय आियर भयरतयचय विनयरी भयग  
 ल्ोगल्प्रियरे दश्गितो?

(ii)

(iii) (iv)
(i)

 
  (ऊ) गोलयधयांचय विचयर िरतय खयलील पल्य्गल्यांपैिी भयरत  

 िोणतल्य गोलयधय्गत आिे?

  (ए) गोलयधयांचय विचयर िरतय ब्यझील प्रयमुखल्यने   
 खयलीलपैिी िोणतल्य गोलयधय्गत आिे?

द.

द.

उ.

उ.
(ii) (iii)

(iv)

उ.

द.

(i)

द.

द.

उ.

उ.
(ii) (iii)

(iv)(i)

द.

उ.
***

प्ा बरले मतले का 
मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

l आपलय सियतांत्ल्वदन १५ ऑगसट रोजी असतो, तर 
ब्यझीलचय सियतांत्ल्वदन ७ सपटेंबर लय असतो.

l भयरतयत सांसदील् प्रजयसततयि शयसनप्रणयली आिे, 
तर ब्यझीलमधल्े रयष्ट्रपती वनल्ांवत्रत प्रजयसततयि 
शयसनप्रणयली आिे.

l ब्यझील देशयचे नयि ‘पयऊ ब्यसील’ ल्य स्यवनि 
िृक्यचल्य नयियिरून पडले आिे.

F भयरत आवण ब्यझील ल्य दोनिी देशयांतील 
सियतांत्ल्ोततर ियळयतील फरि शोधय.

F जल्य परिील् सततेने ब्यझीलिर रयजल् िेले िोते 
तल्य सततेचे रयजल् भयरतयत िोठे िोते? तो प्रदेश 
ल्य सततेपयसून िधी मुक्त झयलय ते शोधय.
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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 

आकती 

 प्ाकवतक रचना व लप्णाली
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आकती 

नकािािी मै ी

असलेलल्य पठयरयांची ल्यदी िरय.

Ø पूि्ग घयटयतील वशखरयचे नयि सयांगय.

Ø ब्मिपुत्रेचल्य सखल मैदयनी प्रदेशयची सीमय िोणतल्य 
पि्गतील् भयगयांनी अांवित आिे?

Ø	वनलवगरी पि्गतयचे सयपेक् स्यन सयांगय.

Ø	सह्यद्ी पि्गतयची उांची िोणतल्य वदशेने ियढत जयते?

Ø	विांधल् पि्गत िोणतल्य नदीखोऱल्यांचय जलविभयजि 
आिे?

आिृती ३.२ पयहून खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
Ø ॲमेझॉन नदीखोऱल्यचल्य उांचीची िक्य सयांगय.

Ø अॅमेझॉनचे खोरे िोणतल्य दोन उच्चभूमींचल्य दरमल्यन 
आिे? 

Ø ५०० ते १००० मीटर उांची असलेलल्य प्रदेशयचे 
वनरीक्ण िरय. वपिळ्य रांगयने दयखिलेलल्य ल्य 
भूमीचल्य विसतयरयचे वदशयांचल्य सांदभय्गत िण्गन िरय. 

Ø वपिळ्य रांगयचे विखुरलेले भयग ियल् दश्गितयत?
Ø ॲमेझॉनचल्य खोऱल्यवशियल् इतरत्र २०० मीटरपेक्य 

िमी उांची असलेले भूप्रदेश िोठे आिेत?
Ø २०० ते ५०० मीटर उांची असलेलल्य ि जल्यतून 

अॅमेझॉनचल्य अनेि उपनद्य ियित आिेत अशय 
पठयरी भयगयचे िण्गन तुमचल्य शबदयांत िरय.
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भ गोवलक सप ीकरण

भारत 
आिृती ३.१ मधल्े भयरतयची प्रयिृवति रचनय वदली 

आिे. भयरतयचे खयलील पयच प्रमुख प्रयिृवति विभयग िेले 
जयतयत.

l विमयलल् l उततर भयरतील् मैदयन l द् िीपिलप 
l विनयरपट् टीचय प्रदेश l द्ीपसमूि

व्माल्  विमयलल् िय अिय्गचीन िली पि्गत आिे. 
Vm{ज{H$ñVmZ_Yrb पयमीरचल्य पठयरयपयसून विमयलल् पूिवेिडे 
पसरलय आिे. आवशल्य खांडयतील िी प्रमुख पि्गतप्रणयली 
आिे. भयरतयत जममू-िय्मीरपयसून अरुणयचलप्रदेशयपल्ांत 
विमयलल् पसरलय आिे.

विमयलल् िी एिच पि्गतरयांग नसून विमयलल्यत अनेि 
समयांतर पि्गतरयांगयांचय समयिेश िोतो. वशियवलि िी सियांत 
दवक्णेिडील पि्गतरयांग आिे. िी सियांत निीन (अिय्गचीन) 
पि्गतरयांग आिे. वशियवलि पि्गतरयांगेिडून उततरेिडे जयतयनय 
आपलल्यलय लघु विमयलल्, बृिद् विमयलल् (विमयद्ी) ि 
विमयलल्यपलीिडील रयांगय आढळतयत. ल्य रयांगय अनुक्रमे 
अिय्गचीन ते प्रयचीन अशय आिेत.

ल्यच पि्गतरयांगयांचे पश्चम विमयलल् (िय्मीर 
विमयलल्), मधल् विमयलल् (िुमयऊ विमयलल्) ि पूि्ग 
विमयलल् (आसयम विमयलल्) असेिी भयग िेले जयतयत.

तर भारती् मैदान  िय प्रयिृवति विभयग 
विमयलल्यचल्य दवक्ण पयल्रल्यपयसून भयरतील् द्ीपिलपयचल्य 
उततर सीमेपल्ांत पसरलेलय आिे. तसेच तो पश्चमेिडे 
रयजस्यन-पांजयबपयसून पूिवेिडे आसयमपल्ांत पसरलय 
आिे. िय भयग बहुतयांशी सखल ि सपयट आिे. उततर 
भयरतील् मैदयनी प्रदेशयचे दोन विभयग िेले जयतयत. अरिली 
पि्गतयचल्य पूिवेिडील भयग गांगय नदीचल्य खोऱल्यचय प्रदेश 
असून तल्यतील मैदयनी भयग गांगेचे मैदयन मिणून ओळखलय 
जयतो. ल्य मैदयनी प्रदेशयचय उतयर पूिवेिडे आिे.

भयरतयचल्य पश्चम बांगयल रयजल्यचय बहुतयांश भयग ि 
बयांगलयदेश वमळून गांगय-ब्मिपुत्रय प्रणयलीचय वत्रभुज प्रदेश 
बनतो. ल्य प्रदेशयचे नयि सुांदरबन आिे. आिृती ३.३ पिय 
िय जगयतील सियांत मोठय वत्रभुज प्रदेश आिे. 

उततर भयरतील् मैदयनयचल्य पश्चम भयगयत ियळिांट 
आिे. िे ्रचे ियळिांट विंिय मरुस्ली ल्य नयियने प्रवसद्ध 
आिे. रयजस्यनचय बहुतयांश भयग ल्य ियळिांटयने वल्यपलय 
आिे. ल्यचल्य उततरेिडील भयगयस पांजयबचय मैदयनी प्रदेश 
मिणून ओळखतयत. िय प्रदेश अरिली पि्गत ि वदल्ी डोंगर 
रयांगय ल्यांचल्य पश्चमेिडे पसरलेलय आिे. ल्य मैदयनयची 
वनवम्गती सतलज ि वतचल्य उपनद्यांचल्य सांचल्नियल्य्गतून 
झयलेली आिे. पांजयब मैदयनयचय सि्गसयधयरण उतयर 
पश्चमेिडे आिे. ल्य मैदयनी प्रदेशयतील मृदय सुपीि 
असलल्यने ल्े्े शेती वल्िसयल् मोठय प्रमयणयत चयलतो.

ीपक्प  उततर भयरतील् मैदयनी प्रदेशयचल्य 
दवक्णेिडे पसरलेलय ि विांदी मियसयगरयिडे वनमुळतय 
िोत जयणयरय प्रदेश भयरतील् द्ीपिलप मिणून ओळखलय 
जयतो. ल्यत अनेि लियन-मोठे पि्गत ि पठयरे आिेत. ल्यांत 
उततरेिडील अरिली िय सियांत प्रयचीन िली पि्गत आिे. ल्य 
भयगयत सपयट मैदयने सीमयांवित िरणयरी पठयरयांची शृांखलय, 
मधल्भयगयतील विांधल्-सयतपुडय पि्गत, तर पश्चम घयट ि 
पूि्ग घयट असे पि्गतील् प्रदेश आिेत.

सांगा पा्ू 

आिृती ३.१ चल्य आधयरे खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
Ø अरिली पि्गत िोणतल्य वदशेलय पसरलय आिे?

Ø अरिली पि्गत िोणतल्य नद्यांचय जलविभयजि आिे?

Ø	अरिली पि्गतयचल्य पूिवेिडील पठयरयांिरील पि्गतरयांगयांची 
नयिे सयांगय.

Ø	दखखनचल्य पठयरयचय विसतयर िोणिोणतल्य रयजल्यांत 
वदसतो?

आकती   सुंदरबन व भु  प्दलेिाची प्वतमा
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Ø	दखखन पठयरयचल्य पश्चमेस िोणती पि्गतरयांग आिे?
Ø	पश्चम घयटयची िैवशष्टे सयांगय.
Ø	पश्चम ि पूि्ग घयट ल्यांची तुलनय िरय.
Ø	पश्चम घयटयलय जलविभयजि िय मिणतयत?

वकनारप ीचा प्दलेि  भयरतयलय सुमयरे ७५०० 
विमी लयांबीची विनयरप ी लयभली आिे. द्ीपिलपयचल्य 
पूिवेिडे ि पश्चमेिडे िी विनयरप ी आिे. ल्य दोनिी 
विनयरप ींमधल्े बरयच फरि आिे.

पश्चम विनयरय अरबी समुद्यलय लयगून आिे. िय 
विनयरय खडियळ आिे. पश्चम घयटयतून अनेि डोंगरयांचल्य 
शयखय ल्य विनयऱल्यपल्ांत आलल्य आिेत. ल्य विनयरप ीची 
रुंदीिी िमी आिे. पश्चम घयटयतून िेगयने ियिणयऱल्य 
अनेि लियन नद्य ल्य विनयऱल्यिर उतरतयत, तल्यमुळे ल्य 
नद्यांचल्य मुखयशी खयड्य तल्यर झयलल्य असून वत्रभुज प्रदेश 
आढळत नयिीत.

पूि्ग विनयरय बांगयलचल्य उपसयगरयलय लयगून आिे. िय 
विनयरय नद्यांचल्य सांचल्नयने बनलय आिे. ल्य विनयऱल्यलय 
अनेि पूि्ग ियविनी नद्य पश्चम घयटयतून ि पूि्ग घयटयतून 
ल्ेऊन वमळतयत. दूरिरून ले्णयऱल्य अनेि नद्य पूि्ग 
विनयऱल्यिर आलल्यिर जवमनीचल्य मांद उतयरयमुळे िमी 
िेगयने ियितयत, तल्यमुळे तल्यांनी ियहून आणलेलल्य गयळयचे 
सांचल्न ल्य विनयरप ीचल्य प्रदेशयत िोते. ल्य नद्यांचल्य 
मुखयशी वत्रभुज प्रदेश आढळतयत. 

ीपसमू्  भयरतयचल्य मुखल् भूमीचल्य 
विनयऱल्यजिळ अनेि लियन-मोठी बेटे आिेत. तल्यांचय 
समयिेश विनयरी बेटे ल्य गटयत िेलय जयतो. तल्यवशियल् 
अरबी समुद् ि बांगयलचय उपसयगर ल्यांत प्रतल्ेिी एि मोठय 
द्ीपसमूि आिे. अरबी समुद्यतील समूियस लक्द्ीप बेटे 
असे सांबोधतयत तर बांगयलचल्य उपसयगरयतील बेटे अांदमयन-
वनिोबयर द् िीपसमूि ल्य नयियने ओळखली जयतयत.

बहुतयांशी लक्द्ीप बेटे प्रियळयची िंिणद्ीपे आिेत. 
िी विसतयरयने लियन असून तल्यांची उांची िमी आिे. 

अांदमयन समूियतील बेटे िी प्रयमुखल्यने जियलयमुखील् 
बेटे आिेत. ती विसतयरयने मोठी असून तल्यांचल्य अांतग्गत 
भयगयत उांच डोंगर आिे. ल्य समूियतील बॅरन बेटयिर 
भयरतयतील एिमेि जयगृत जियलयमुखी आिे. वनिोबयर 

समूियतिी ियिी बेटे िंिणद्ीपयचल्य सिरूपयत आिेत.
ब्ाझील 

ब्यझीलचल्य नियशयिडे सिज दृशष्क्ेप टयिलय तरी 
तुमचल्य लक्यत ल्ेईल, िी ब्यझीलचय बरयचसय भयग िय 
उच्चभूमी, पठयरे आवण लियन लियन पि्गतयांनी वल्यपलेलय 
आिे. ब्यझीलमधल्े लयांबिर पसरलेले ि अतीउांच पि्गत 
नयिीत. उततरेिडील अॅमेझॉनचे खोरे ि नैऋतल्ेिडील 
पॅरयगिे नदीचल्य उगमयिडील प्रदेश सोडलल्यस ब्यझीलमधल्े 
विसतीण्ग मैदयने अभयियनेच आढळतयत. विनयरी भयगयतिी 
मैदयने विसतीण्ग नयिीत. ब्यझीलचे प्रयिृवति भयग 
पुढीलप्रमयणे आिेत.
l उच्चभूमी   l अजस्र िडय   l विनयरी प्रदेश
l मैदयनी प्रदेश  l द्ीपसमूि

भूमी  दवक्ण ब्यझील विसतीण्ग अशय पठयरयने 
वल्यपलेलय आिे. ल्यचे िण्गन ब्यझीलचे पठयर, ब्यझीलची 
उच्चभूमी विंिय ब्यझीलचे ढयलके्त्र अशय िेगिेगळ्य 
नयियांनी िेले जयते. ब्यझील ि वगल्यनय  ढयलक्ेत्रे एिवत्रतरीतल्य 
दवक्ण अमेररिय खांडयतील गयभयक्ेत्रे मयनली जयतयत. 

वगल्यनय उच्चभूमीचय मुखल् भयग विेनेझुएलय देशयत 
असून िी उच्चभूमी पूिवेिडे फ्ेंच वगल्यनयपल्ांत विसतयरलेली 
आिे. वगल्यनय उच्चभूमी िी ब्यझीलचल्य उततरेिडील 
रोरयईमय, पयरय आवण आमयपय ल्य रयजल्यांत विसतयरलेली 
आिे. ब्यझीलमधल्े ल्य उच्चभूमीचय िमी उांचीचयच भयग 
ल्ेतो, मयत्र ब्यझीलमधील सि च्च वशखर वपिो दी नेबलीनय 
िे ब्यझील ि विेनेझुएलय ल्यांचल्य सीमेिर असून तल्यची उांची 
३०१४ मी. आिे.  

ब्यझील उच्चभूमीचल्य  दवक्ण ि पूिवेिडील भयगयांत 
उांची १००० मी. पेक्य जयसत आिे. परांतु इतर भयगयत उांची 
५०० ते १००० मी. दरमल्यन आिे. उच्चभूमीची उांची 
उततरेिडे टपपल्यटपपल्यने िमी िोत जयते ि ल्य वदशेिडील 
उतयर फयरसे ती  नयिीत. ल्य उतयरयिरून ियिणयऱल्य 
अॅमेझॉनचल्य उपनद्यांमधल्े धयितल्य ि धबधबे वदसून ले्तयत. 
उततरेिडे उतयर ियिीसे ती  असले तरी ते अिसमयत 
नयिीत. अनेि नद्य उच्चभूमीचल्य उततर भयगयत उगम 
पयितयत ि अटलयांवटि मियसयगरयस वमळतयत.

उच्चभूमीचल्य दवक्ण उतयरयिरून पॅरयगिे, पॅरयनय, 
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उरुगिे इतल्यदी नद्य उगम पयितयत ि पुढे तल्य अजजेंवटनय 
देशयिडे ियित जयतयत. उच्चभूमीचय पूिवेिडील उतयर 
अवतशल् ती  असून तो िड्यचल्य सिरूपयत वदसून ले्तो.

 कडा  िय प्रयिृवति भयग क्ेत्रविसतयरयचल्य 
दृष्ीने सियांत लियन असलय, तरी ते्ील उतयरयचे सिरूप 
ि तल्यचय िियमयनयिर िोणयरय पररणयम ल्यांमुळे तो सितांत्र 
विभयग मयनलय जयतो. उच्चभूमीची पूिवेिडील बयजू ल्य 
िड्यमुळे अांवित िोते. ल्य भयगयत उच्चभूमीची उांची 
७९० मी इतिी आिे. ियिी भयगयांत िी उांची टपपल्यटपपल्यने 
िमी िोते. सयिो पयिलो ते पोत  ॲलेग्ेचल्य भयगयत िी 
उांची सरळ एियच उतयरयत सांपते. अजस्र िड्यमुळे आनिेल् 
वल्यपयरी ियरे अडिले जयतयत, तल्यमुळे अजस्र िड्यचल्य 
पलीिडे (ियतविनमुख प्रदेश) पज्गनल्छयल्ेचय प्रदेश तल्यर 
िोतो. ल्य प्रदेशयचल्य उततरेिडील भयगयचे िण्गन अिष्गणयचय 
चतुषिोन असे िेले जयते. 

वकनारी प्दलेि  ब्यझीललय सुमयरे ७४०० विमी लयांबीची 
विनयरप ी लयभलेली आिे. ल्य विनयऱल्यचे उततर ि पूि्ग 
असे दोन विभयग िेले जयतयत. उततरेिडील आमयपयपयसून 
पूिवेिडील ररओ ग्यांडे दो नॉतवेपल्ांतचल्य विनयऱल्यस उततर 
अटलयांवटिचय विनयरय असे मिणतय ल्ेईल, ते्ून पुढे दवक्ण 
वदशेने पसरलेलल्य विनयऱल्यस पूि्ग विनयरय मिणतय ल्ेईल. 

उततर विनयऱल्यिर अॅमेझॉनसि अनेि नद्य ल्ेऊन 
वमळतयत, तल्यमुळे िय विनयरय सखल बनलय आिे. ल्य 
विनयऱल्यिर मयरयजयॅ बेट, मयरयजयॅॅ उपसयगर ि सयिो मयरिोस 
उपसयगर आिेत. मयरयजयॅॅ िे मोठे विनयरी बेट आिे. ते अॅमेझॉन 
ि टोिवटनस नद्यांचल्य मुखयांदरमल्यन तल्यर झयले आिे. 

पूिवेिडील विनयऱल्यिर अनेि लियन नद्य ले्ऊन 
वमळतयत. ल्य भयगयत सयिो फ्यशनससिो िी एि मोठी नदी 
अटलयांवटि मियसयगरयस वमळते. ल्य विनयऱल्यिर लयांबिर 

पसरलेलल्य पुळणी ि तटील् ियलुियवगरी वठिवठियणी 
वदसतयत. ियिी भयगयांत ल्य विनयऱल्यचे रक्ण प्रियळि े 
आवण प्रियळबेटे ल्यांमुळे िोते. 

मैदानी प्दलेि   ब्यझीलमधील मैदयनी प्रदेश दोन 
विभयगयत वदसून ले्तो. उततरेिडील अॅमेझॉन खोऱल्यचय भयग 
आवण नैऋतल्ेिडील पॅरयगिे-पॅरयनय नद्यांचय भयग. अॅमेझॉन 
िय ब्यझीलमधील सियांत विसतीण्ग मैदयनी प्रदेश आिे. 
अॅमेझॉनचल्य मैदयनयचय सि्गसयधयरण उतयर पूिवेिडे आिे. 
अॅमेझॉन खोरे ब्यझीलचल्य पश्चम भयगयत खूप रुंद (१३०० 
विमी) असून, दोन उच्चभूमी जे्े खूप जिळ ले्तयत ते्े 
िी रुंदी २४० विमी इतिी िमी िोते. जसजशी अॅमेझॉन 
नदी अटलयांवटि मियसयगरयिडे जयते तसतशी मैदयनयची 
रुंदी ियढत जयते. िय मैदयनी भयग पूण्गपणे िनयांनी वल्यपलेलय 
आिे. ियरांियर ल्ेणयरे पूर आवण िनयांचल्य तळयिडील भयगयत 
जवमनीिर ियढणयऱल्य िनसपती ल्यांमुळे िय मैदयनी प्रदेश 
खूपच दुग्गम बनलय आिे. अॅमेझॉनचल्य खोऱल्यतील िने 
उषणिवटबांधील् िषय्गिने आिेत. 

ब्यझीलमधील दुसरय मैदयनी भयग मिणजे ब्यझील 
उच्चभूमीचल्य नैऋतल्ेिडील पॅरयगिे-पॅरयनय ल्य नद्यांचल्य 
उगमयिडील भयग. पॅरयगिेचल्य उगमक्ेत्रयचय उतयर दवक्णेिडे 
आिे, तर पॅरयनय नदीचय उतयर नैऋतल्ेिडे आिे.

पॅँटयनल िय जगयतील उषणिवटबांधील् पयण्ळ 
भूमींपैिी एि प्रदेश आिे. िय प्रदेश ब्यझील उच्चभूमीचल्य 
नैऋतल् भयगयत पसरलय आिे. पॅँटयनल िय एि दलदलीचय 
प्रदेश असून तो ब्यझीलमधील मयटो ग्यसो दो सुल रयजल्यत 
आिे. पॅँटयनलचय विसतयर ब्यझीलप्रमयणे अजजेंवटनय देशयतिी 
वदसून ल्ेतो.

द वीपसमू्  मुखल् भूमीवशियल् ब्यझील देशयत ियिी 
बेटयांचय समयिेश िोतो. तल्यांचे िगथीिरण विनयरी बेट ि सयगरी 
बेट असे िेले जयते. बहुतेि विनयरी बेटे िी सांचल्नयतून वनमय्गण 
झयलेली आिेत. सयगरी बेटे िी मुखल् भूमीतून वनमय्गण झयलेली 
आिेत. सयगरी बेटे िी मुखल् भूमीपयसून ३०० विमीपेक्य दूर 
अटलयांवटि मियसयगरयत आिेत. िी बेटे बहुतेि खडियळ 
असून ते जलमनि डोंगरयचल्य मयरल्यचे भयग आिेत. दवक्ण 
अटलयांवटि मियसयगरयचल्य विनयरी भयगयांतील बेटे प्रियळबेटे 
असून तल्यांनय िंिणद् िीप मिणतयत.

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

प्रयइल्य डू िॅवसनो विंिय िॅवसनो बीच 
ब्यझीलमधील अवत दवक्णेिडे असलेली पुळण िोल्. 
िी जगयतील सियांत लयांब पुळण मयनली जयते. िय सलग 
ियलुियमल् विनयरय असून तल्यची लयांबी २०० विमी 
पेक्य जयसत आिे. 
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भ गोवलक सप ीकरण

ब्ाझील 

ब्ाझील लप्णाली  ब्यझीलचल्य जलप्रणयलीचय 
विचयर िरतयनय असे लक्यत ल्ेते, िी ल्य देशयत तीन प्रमुख 
नद्यांची खोरी आिेत. 

l ॲमेझॉनचे खोरे.
l नैॠतल्ेिडील पॅरयगिे-पॅरयनय जलप्रणयली.
l ब्यझील उच्चभूमीचल्य पूिवेिडील सयिो फ्यवनससिो ि 

विनयरपट् टीिरील इतर नद्य.
ॲमलेझॉनची लप्णाली  ॲमेझॉन नदीचय उगम 

पेरू देशयतील अँडीज पि्गतरयांगेचल्य पूि्ग उतयरयिर िोतो. 
ॲमेझॉनमधील पयणल्यचल्य विसगय्गचे प्रमयण प्रचांड आिे. िे 
सुमयरे २ लयख घनमीटर प्रवत सेिंद एिढे आिे. तल्यमुळे 
नदीचल्य उगमयपयसून नदीचल्य पयत्रयत जमय झयलेलय गयळ 
िेगयने ियहून नेलय जयतो. ल्यमुळेच नदीचल्य मुखयिडेिी 
गयळयचे सांचल्न फयर मोठय प्रमयणयिर िोत नयिी. सयधयरणताः 
नद्यांचल्य मुखयांशी अनेि वितररिय आढळतयत; पण 
अशय प्रियरचल्य वितररिय ॲमेझॉनचल्य मुखयशी आढळत 
नयिीत. तल्य िजी ॲमेझॉनचल्य मुखयजिळ अटलयांवटि 
मियसयगरयत विनयऱल्यचल्य जिळ अनेि बेटे तल्यर झयलेली 
आढळतयत. ॲमेझॉन नदीचल्य पयत्रयची मुखयजिळील 
रुंदी सुमयरे १५० विमी आिे. (तुमचल्य गयियपयसून १५० 
विमी अांतरयिरील एखयदे गयि विचयरयत घल्य, मिणजे ल्य 
अांतरयचय अांदयज तुमियांलय ले्ईल.)ॲमेझॉन नदीचे बहुतयांश 
पयत्र जलियितुिीस ल्ोगल् आिे. 

लप्णाली  

क न प्ा

आिृती ३.४ ि ३.५ मधल्े अनुक्रमे ब्यझील ि भयरत 
देशयतील नद्य दयखिलेलल्य आिेत. दोन टट्रेवसांग पेपर घेऊन 
तल्यांिर दोनिी देशयांतील गांगय आवण ॲमेझॉन नद्यांची खोरी 
दयखिणयरे नियशे तल्यर िरय. नद्यांचल्य खोऱल्यांनय नयिे 
द्य.

गांगय नदी ि अॅमेझॉन नदी ल्यांचल्य खोऱल्यांबद्ल 
तुलनयतमि टीप वलिय. तल्यसयठी खयलील मुद् द्यांचय ियपर 
िरय.
l पयणलोट क्ेत्रयचे आियरमयन. (नियशयप्रमयणे 

विचयरयत घल्य.)

l खोऱल्यांचे तल्य तल्य देशयतील सयपेक् स्यन.
l नद्यांचे उगमक्ेत्र.
l नद्यांची वदशय.
l प्रमुख उपनद्य ि तल्यांची वदशय.
l इतर मुद्े 

का्ी ासतीची माव्ती  

गंगा नदी ॲमलेझॉन नदी
एिूण पयणलोट क्ेत्र (चौविमी) १०,१६,१२४ ७०,५०,०००
नदीची एिूण लयांबी (विमी) २,५२५ ६,४००

नदीतून ियिणयरय विसग्ग 
(घनमीटर प्रवत सेिंद)

१६,६४८ २,०९,०००

लप्णाली 

द वैतांचले रंग

आिृती ३.१ ि ३.२ मधल्े  वदलेलल्य नियशयांमधल्े 
ब्यझील ि भयरत ल्य दोन देशयांतील प्रयिृवति रचनय 
दयखिलेली आिे. ल्य नियशयांचय ि तल्यत वदलेलल्य 
सूचींचय उपल्ोग िरून उततरे शोधय. 
l नियशयत वदलेलल्य सूचींची तुलनय िरय.
Ø सि च्च उांची असलेले प्रदेश तल्य तल्य देशयत 

िोणतल्य भयगयत आिेत? 
Ø िोणतल्य देशयत उांचीची िक्य जयसत आिे?
Ø दोनिी देशयांतील उांचीचल्य सि च्च गटयांची तुलनय 

िरय. तुमियांलय तल्यत ियल् फरि वदसतो?
Ø ब्यझीलमधील अॅमेझॉन नदीचल्य खोऱल्यतील 

जवमनीचय उतयर सि्गसयधयरणपणे िोणतल्य वदशेस 
आिे?

Ø भयरतयतील दखखन पठयरयचय सि्गसयधयरण भूउतयर 
िोणतल्य वदशेस आिे?

Ø दोनिी देशयांतील पज्गनल्छयल्ेचे प्रदेश िोठे आिेत ते 
सयांगय?

l जवमनीची उांची, उतयरयची वदशय, प्रयिृवति 
रचनेतील इतर िैवशष्ल्े ल्यांचय उपल्ोग िरून 
ब्यझील ि भयरत ल्य देशयांतील प्रयिृवति रचनेसांबांधी 
भयषल् िरय.
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परा वले पराना लप्णाली  ल्य दोन नद्य 
ब्यझीलचल्य नैॠतल् भयगयत आढळतयत. ल्य दोनिी नद्य 
ब्यझीलचल्य दवक्णेिडील अजांवटनय देशयतील प्यटय नदीलय 
वमळतयत. ल्य दोनिी नद्य ि दवक्ण टोियलय असलेली 
उरुगिे नदी ल्यांनय ब्यझील उच्चभूमीचल्य दवक्ण उतयरयिरून 
पयणल्यचय पुरिठय िोतो.

सावो ाल ससको  िी ब्यझीलमधील वतसरी 
मित्ियची नदी आिे. ल्य नदीचे सांपूण्ग पयणलोट क्ेत्र 
ब्यझीलचल्य िद्ीत ल्ेते. ब्यझील उच्चभूमीचल्य पूि्गभयगयत 
िे पयणलोट के्त्र आिे. ल्य भयगयत सुमयरे १००० विमी 

अांतरयपल्ांत िी नदी उततरेिडे ियिते ि तल्यनांतर पूिवेिडे 
िळून अटलयांवटि मियसयगरयस वमळते. सयिो फ्यशनससिो 
नदीमुखयजिळील सुमयरे २५० विमी लयांबीचय भयग िय 
जलियितुिीस ल्ोगल् आिे. 

वकनारी प्दलेिातील न ा  ब्यझीलचल्य विनयरी 
प्रदेशयत अनेि िमी लयांबीचल्य नद्य आढळतयत. 
विनयऱल्यिरील प्रदेशयत दयट लोििसती असलल्यमुळे 
ल्य नद्यिी मित्ियचल्य आिेत. तल्यांपैिी परयवनबय, 
इटयपेिुरू ल्य नद्य उततरेिडे ियितयत ि उततर अटलयांवटि 
मियसयगरयलय वमळतयत.

आकती   ब्ाझील लप्णाली

नकािािी मै ी
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दवक्ण अटलयांवटि मियसयगरयलय वमळणयऱल्य नद्यांनय 
पयणल्यचय पुरिठय ब्यझील उच्चभूमीतून िोतो. पुरयगुआिु 
नदी सयलियडोरजिळ अटलयांवटि मियसयगरयलय वमळते.
भारत 

भारत लप्णाली  उगमक्ेत्रयनुसयर भयरतयतील 
नद्यांचे विमयलल्यतील नद्य ि द्ीपिलपयिरील नद्य 

आकती    भारत लप्णाली

नकािािी मै ी

असे िगथीिरण िेले जयते. 
व्माल्ातील न ा  विमयलल्यतील बहुतेि 

प्रमुख नद्य विविध विमनद्यांतून उगम पयितयत तल्यमुळे 
उनियळ्यतिी तल्यांमधून मोठय विसग्ग िोतो. पयिसयळ्यत 
तल्यांनय पूर ल्ेतो, ल्य बयरमयिी ियिणयऱल्य नद्य आिेत.

ल्य गटयत वसांधू ि वतचल्य उपनद्य आवण गांगय ि 
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वतचल्य उपनद्य अशय दोन समूियांचय समयिेश िेलय जयतो. 
वसांधू ि वतचल्य उपनद्य (झेलम, वचनयब, रयिी ि वबल्यस) 
पश्चम विमयलल्यत मिणजेच जममू-िय्मीर रयजल्यतून 
ियितयत. तल्य एिमेिींनय बऱल्यचशय समयांतर आिेत.

वसांधूची एि प्रमुख उपनदी सतलज िी मयन 
सरोिरयजिळ उगम पयिते ि पश्चम वदशेने ियिते. सतलज 
ि वतचल्य उपनद्यांमधील गयळयचल्य सांचल्नयतून भयरतयतील 
पांजयबचे मैदयन तल्यर झयले आिे. वसांधू नदी पुढे पयविसतयनयत 
ियित जयते ि अरबी समुद्यस वमळते.

गांगय नदी विमयलल्यतील गांगोत्री विमनदीतून उगम 
पयिते. विमयलल् ओलयांडून मैदयनी प्रदेशयत आलल्यनांतर ती 
पूि्गियविनी बनते. विमयलल्यत उगम पयिणयऱल्य गांगेचल्य अनेि 
उपनद्यदेखील अशयच मयगय्गने ियितयत. ल्मुनोत्री ल्े्े उगम 
पयिणयरी ल्मुनय िी गांगेची एि प्रमुख उपनदी आिे.

गांगेची एि मोठी उपनदी बृिद्  विमयलल्यचल्य उततर 
भयगयतून ियिते ि विमयलल् ओलयांडून भयरतील् िद्ीत 
प्रिेश िरते. विमयलल्यतून ियिते तेविय ती तसयांग पो नयियने 
ओळखली जयते. विमयलल् ओलयांडणयऱल्य वतचल्य प्रियियस 
वदियांग असे नयि आिे. पूिवेिडे ियिणयऱल्य नदीस ब्मिपुत्रय 
असे सांबोधतयत. गांगय नदीलय अनेि उपनद्य ठरयिीि 
अांतरयने वमळत गेलल्यने विसग्ग ियढत जयतो. ब्मिपुत्रय नदी 
बयांगलयदेशयत गांगेस वमळते. ते्े पयणी आवण अिसयद ल्यांचय 
मोठय विसग्ग िोऊन विसतीण्ग असय वत्रभुज प्रदेश वनमय्गण 
झयलय आिे. द्ीपिलपील् नद्यांपैिी सुद्धय ियिी नद्य 
गांगेचल्य खोऱल्यत ल्ेऊन वमळतयत. तल्यांपैिी मित्ियचल्य 
नद्य मिणजे चांबळ, िेन, बेटिय आवण शोण ल्य आिेत.

ीपक्पी् न ा  द्ीपिलपील् नद्यांचे 
िगथीिरण पश्चमियविनी ि पूि्गियविनी असे िेले जयते. 
द्ीपिलपयचल्य पश्चम भयगयत पश्चम घयट िय मित्ियचय 
जलविभयजि आिे. द्ीपिलपील् नद्यतील विसग्ग िय 
पयिसयिर अिलांबून असतो. ल्यमुळे ल्य नद्यांचल्य खोऱल्यत 

पुरयचल्य आपततीचय धोिय सिसय नसतो. ल्य नद्य िांगयमी 
सिरूपयचल्य आिेत.

पश्चम घयट आवण अरबी समुद् ल्यांदरमल्यन ियिणयऱल्य 
नद्यांची लयांबी िमी असते, पण प्रिेग जयसत असतो. 

िेरळ, िनय्गटि, मियरयष्ट्र ि दवक्ण गुजरयतमधील 
विनयरी प्रदेशयतील नद्यांचे गुणधम्ग सि्गसयधयरणपणे 
सयरखेच आिेत.

उततर गुजरयतमधील खांभयतचल्य आखयतयत 
विनयऱल्यिर ल्ेऊन वमळणयऱल्य नद्य. िय एि िेगळय गट 
आिे. ल्यत तयपी, नम्गदय, मिी ि सयबरमती ल्य नद्यांचय 
समयिेश िोतो. 

तयपी ि नम्गदय ल्य खचदरीतून ियितयत असे मयनले 
जयते. मिी नदी ईशयनल्-नैऋतल् वदशेने ियिते, तर 
अरिलीचल्य दवक्ण उतयरयिर उगम पयिणयरी सयबरमती 
उततर-दवक्ण वदशेने ियिते. ल्यांवशियल् अरबी समुद्यस 
वमळणयरी नदी मिणजे अरिलीचल्य पश्चम उतयरयिर उगम 
पयिणयरी लुनी नदी िोल्. िी नदी अरबी समुद्यस िचछचल्य 
आखयतयत वमळते. 

बंगाल ्ा पसागरास वमळणाऱ्ा न ा  
द्ीपिलपयचय बरयचसय प्रदेश बांगयलचल्य उपसयगरयचल्य 
पयणलोट के्त्रयचय भयग आिे. ल्यत गांगेवशियल् मियनदी, 
गोदयिरी, िृषणय ि ियिेरी ल्य प्रमुख नद्यांचय  समयिेश 
िोतो.  गोदयिरी, िृषणय ि ियिेरी ल्य तीनिी नद्यांचय उगम 
पश्चम घयटयचल्य पूि्ग उतयरयिर िोतो. 

गोदयिरी िी पयणलोट के्त्रयचल्य दृष्ीने भयरतयतील 
दुसऱल्य क्रमयांियची नदी आिे. 

िृषणय नदीचे खोरे गोदयिरीचल्य दवक्णेस आिे. भीमय 
ि तुांगभद्य ल्य िृषणय नदीचल्य प्रमुख उपनद्य आिेत. 

ियिेरी नदी िनय्गटि आवण तवमळनयडू ल्य रयजल्यांतून 
ियिते. ल्य नदीचय फयर पूिथीपयसून जलवसांचनयसयठी उपल्ोग 
िेलय गेलय आिे. 

पश् वण अरबी समु ल्यां

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

वत  दोन समूियां दोन समूियां दोन समू ेश ेल तो. 

िोधा पा्ू 

िेरळमधील नद्यांचल्य मुखयांपयशी लयांब अांतरयपल्ांत 
प्चजल सयचलेले आिे. ल्य प्चजल सयठयांनय 
‘िल्यल’ असे स्यवनि नयि आिे.

विमयलल्यतील नद्य विमयलल्यपेक्यिी जुनल्य 
आिेत, असे अनेि भूगभ्गशयसत्रज्ञ मयनतयत. ल्यमयगे 
ियल् ियरण असयिे, ते शोधणल्यचय प्रल्तन िरय. 
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मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

चोल रयजयांनी इसिी सनयचल्य दुसऱल्य शतियत 
ियिेरी नदीिर वत्रचनयपल्ी (वतरूवचरयपल्ी) 
शिरयजिळ धरण बयांधून ियिेरीचल्य वत्रभुज प्रदेशयत 
जलवसांचन सुरू िेले िोते. आजिी िे धरण ि तल्यतून 
ियढलेलय ियलिय ियपरयत आिे.

रा ववचार करारा 

इल्ततय नििीचल्य पयठपुसतियत पृ  क्र. १८ 
िर वदलेलय नियशय पिय. तल्यची तुलनय ब्यझीलचल्य 
प्रयिृवति नियशयशी िरय. ब्यझीलमधल्े भूिंप ल्ेणल्यची 
शकल्तय वितपत आिे ल्य बयबत विचयर िरय.

प्र्न २. खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
  (अ) भयरत ि ब्यझीलचल्य प्रयिृवति रचनेतील फरि  

 सयांगय.
  (आ) भयरतयमधल्े नद्यांचे प्रदूषण वनल्ांवत्रत िरणल्यसयठी  

 िोणतल्य उपयल्ल्ोजनय िेलल्य जयत आिेत?
  (इ) भयरतयचल्य मैदयनी प्रदेशयची िैवशष्टे िोणती?
  (ई) पँटयनल ल्य अवतविसतृत खांडयतग्गत प्रदेशयत दलदल   

 वनमय्गण िोणल्यची ियरणे ियल् असयिीत?
  (उ) भयरतयतील प्रमुख जलविभयजि िोणते ते  

 उदयिरणयसि सपष् िरय.
प्र्न ३. वटपय वलिय.
  (अ) ॲमेझॉन नदीचे खोरे
  (आ) विमयलल्
  (इ) ब्यझीलची विनयरपट् टी
  (ई) भयरतयचय द् िीपिलपील् विभयग
  (उ) अजस्र िडय
प्र्न ४. भौगोवलि ियरणे वलिय.
  (अ) ब्यझीलमधल्े पश्चमियविनी नद्य आढळत नयिीत.
  (आ) भयरतयचल्य पश्चम ि पूि्ग विनयरपट् ्टयांमधल्े विषमतय  

 आढळते.
  (इ) भयरतयचल्य पिू्ग विनयऱल्यिर नैसवग्गि बांदरे िमी आिेत.
  (ई) ॲमेझॉन नदीचल्य तुलनेत गांगय नदीचल्य जलप्रदूषणयचय  

 पररणयम लोिजीिनयिर जयसत िोतो.
प्र्न ५. अचूि गट ओळखय.
  (अ) ब्यझीलचल्य ियल्वल्ेिडून अयनिेल्ेिडे जयतयनय  

 आढळणयऱल्य प्रयिृवति रचनेचय क्रम.
   (i) पॅरयनय नदी खोरे-वगल्यनय उच्चभूमी-ब्यझील  

  उच्चभूमी
   (ii) वगल्यनय उच्चभूमी-ॲमेझॉन खयेरे-ब्यझील  

  उच्चभूमी
   (iii) विनयरपट् टीचय प्रदेश-ॲमेझॉन खोरे-ब्यझील  

  उच्चभूमी

प्र्न १. अचूि पल्य्गल् वनिडून ियकल्े वलिय.
  (अ) ब्यझीलचय सिय्गवधि भूभयग ......
   (i) उच्चभूमीचय आिे.
   (ii) मैदयनी आिे.
   (iii) पि्गतील् आिे.
   (iv) विखांवडत टेिड्यांचय आिे.
  (आ) भयरतयप्रमयणे ब्यझीलमधल्े सुद्धय ......
   (i) उांच पि्गत आिेत.
   (ii) प्रयचीन पठयर आिे.
   (iii) पश्चमियविनी नद्य आिेत.
   (iv) बफय्गचछयवदत डोंगर आिेत.
  (इ) ॲमेझॉन नदीचे खोरे मुखल्ताः ......
   (i) अिष्गणग्सत आिे.
   (ii) दलदलीचे आिे.
   (iii) मयनिी िसतीस प्रवतिूल आिे.
   (iv) सुपीि आिे.
  (ई) ॲमेझॉन िी जगयतील एि मोठी नदी आिे. ल्य  

 नदीचल्य मुखयलगत......
   (i) वत्रभुज प्रदेश आिे.
   (ii) वत्रभुज प्रदेश नयिी.
   (iii) विसतीण्ग खयड्य आिेत.
   (iv) मयसेमयरी वल्िसयल् िेलय जयतो.
  (उ) अरबी समुद्यतील लक्द्ीप बेटे िी......
   (i) मुखल् भूभयगयपयसून तुटलेलल्य भूभयगयची बनली  

  आिेत.
   (ii) प्रियळबेटे आिेत.
   (iii) जियलयमुखील् बेटे आिेत.
   (iv) खांडील् बेटे आिेत.
  (ऊ) अरिली पि्गतयचल्य पयल्रल्यशी ......
   (i) बुांदेलखांड पठयर आिे.
   (ii) मेियड पठयर आिे.
   (iii) मयळिय पठयर आिे.
   (iv) दखखनचे पठयर आिे.
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ीप  ्ी संगणकावर त्ार कललेली ् ा  दिक  
 प्वतमा आ्ले  ्ामुळले ्ी प्माणबद ध  
 नसतले ्ाची नोंद ्ावी  ्ी प्वतमा  
 भारता ्ा फि  मु ् भूमीची आ्ले

ढाल ले  (Shield Area)  ढयलक्ेत्र िे खांडयचे गयभयक्ेत्र 
मयनले जयते. सि्गच खांडयमधल्े एि विंिय अवधि ढयलक्ेत्रे 
आिेत. ढयलक्ेत्रे िी सफवटिमल्, अवनिजनल् विंिय उच्च 
प्रतीचल्य रूपयांतररत खडियांनी बनलेली असतयत. ढयलक्ेत्रयतील 
खडि िे अवतप्रयचीन असतयत.  तल्यांचय वनवम्गतीियळ ५८ िोटी 
िषयांपूिथीपयसून २ अबज िषयांपल्ांतचय मयनलय जयतो. ब्यझील 
ि वगल्यनय  ढयलक्ेत्रे एिवत्रतरीतल्य दवक्ण अमेररिय खांडयची 
गयभयक्ेत्रे मयनली जयतयत.

प म 
आिृती ३.१ ि ३.२ चे वनरीक्ण िरय ि खयलील तकतल्यांमधल्े 

भयरत आवण ब्यझील देशयांतील रयजल्यांमधल्े िोणिोणतल्य प्रयिृवति 
भूरूपयांचय समयिेश िोतो ते वलिय.

भयरत घटिरयजल् प्रयिृवति रचनय ब्यझील घटिरयजल् प्रयिृवति रचनय

***

  (आ) ब्यझीलचल्य ल्य नद्य उततरियविनी आिेत.
   (i) जुरुिय-वझांगू-अरयगुआ
   (ii) वनग्ो-ब्यांिये-पयरु
   (iii) जयपुरय-जयरुआ-पुरुस
  (इ) भयरतयचल्य दवक्णेिडून उततरेिडे जयतयनय खयलील  

 पठयरे क्रमियर आढळतयत.
   (i) िनय्गटि-मियरयष्ट्र-बुांदेलखांड 
   (ii) छोटय नयगपूर-मयळिय-मयरियड
   (iii) तेलांगणय-मियरयष्ट्र-मयरियड
प्र्न ६. भयरतयचल्य मुखल् भूमीचल्य उठयि दश्गि आरयखड्यचे 

वनरीक्ण िरय ि मित्ियचल्य भूरूपयांची नयिे वलिय.
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आिृती ४.१ ि ४.२ चे वनरीक्ण िरून खयलील 
प्र्नयांची उततरे वलिय.

Ø नियशयतील समतयप रेषयांचय विचयर िरतय ब्यझीलमधील 
सरयसरी तयपमयनिक्य विती आिे?

आकती   ब्ाझील ्ा प्ाकवतक रचनलेची लेद रले ा ियवष्गि सरयसरी पज्गनल्मयन

Ø िोणतल्य भयगयत जयसत पयऊस पडतो?
Ø ब्यझीलिडे िोणिोणतल्य वदशेने ियरे ल्ेतयत?
Ø तल्यमयगचे ियरण ियल् असयिे?
Ø ल्य ियऱल्यांनय िोणतय अड्ळय वनमय्गण िोतो?
Ø ल्य ियऱल्यांमुळे िोणतल्य प्रियरची िृष्ी िोत असेल?

Ø ल्य ियऱल्यांचय ि पज्गनल्यचय 
सिसांबांध जोडय.

Ø िोणतल्य भयगयत सरयसरी 
तयपमयन िमी आिे?

Ø ब्यझीलमधील पज्गनल्छयल्ेचय 
प्रदेश ओळखय. ते्ील 
िियमयन शस्ती सयांगय.

Ø िोणतल्य भयगयत सरयसरी 
तयपमयन जयसत आिे?

Ø अक्िृततयांचय विचयर िरतय 
ब्यझीलमधील िोणतल्य 
प्रदेशयत समशीतोषण 
िियमयन असेल?

Ø ०° ते ५° उततर ि दवक्ण ल्य 
पट् ्टयांत ियऱल्यांची शस्ती 
िशी असेल?

Ø ल्य नियशयत वितरण 
दयखिणल्यची पद्धत 
िोणती?

 ्वामान

नकािािी मै ी

आकती 

५०० मी

१००० मी

२१°  से.
१६०० वममी

४०० विमी

५° ११'  उ. २५° २४'  द.

१२०० विमी २००० विमी २८०० विमी ३६०० विमी

१०° १४°०°

२८°  से.
२००० वममी

२१°  से.
१५०० वममी

२३°  से.
६०० वममी

    २७° से.    
१२००वममी

पज
्गनल्

मय
न 

वम
मी

 म
धल्

े

२०००

१६००

१२००

८००

४००

०००

वग्ाना 
भूमी

ॲमलेझॉन नदीचले खोरले

ब्ाझील भूमी प्दलेि

 क
डा

वकनारी प्दलेि

२००० मी

परा वले पराना खोरले
०००
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भारत 
आिृती ४.३ चे वनरीक्ण िरय ि उततरे वलिय.

Ø ४००० वममीपेक्य अवधि पज्गनल्मयन असलेले प्रदेश 
िोणते?

Ø िमयल आवण विमयन तयपमयनयचे प्रदेश िोणते?

Ø तयपमयन िोणतल्य वदशेिडे ियढत आिे?

Ø ियऱल्यांची वदशय सयांगय. ल्य ियऱल्यांचे नयि ियल्?

Ø भयरतयतील पज्गनल्यसयठी िोणते ियरे ियरणीभूत 
आिेत?

नकािािी मै ी

आकती  

Ø रयजस्यनचल्य ियिी भयगयत ियळिांट आढळते. ल्यचे 
ियरण ियल् असेल?

Ø देशयचल्य उततर भयगयत िियमयन िोणतल्य प्रियरयत 
मोडते?

Ø भयरतयतून जयणयरे ि िियमयनयिर पररणयम िरणयरे  
प्रमुख अक्िृतत ियढय. (आिृती २.१ ची मदत 
घल्य.)

Ø भयरतयचल्य द् िीपिलपील् पठयरयचल्य िोणतल्य भयगयत 
वनमशुषि शस्ती आढळते ि तल्यचे ियरण ियल्?
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आनिेल् तसेच ईशयनल् वदशेिडून ले्णयऱल्य पूिथील् 
(वल्यपयरी) ियऱल्यांपयसून ल्य देशयत पयऊस पडतो.

ब्यझील उच्चभूमीचय ियिी भयग उततरेिडील 
विनयऱल्यपल्ांत आिे. समुद्यिरून ल्ेणयऱल्य ियऱल्यांनय अजस्र 
िड्यपयसून अड्ळय वनमय्गण िोतो तल्यमुळे विनयरी भयगयत 
प्रवतरोध प्रियरचय पयऊस पडतो. उच्चभूमीचल्य पलीिडे ल्य 
ियऱल्यांचय प्रभयि िमी िोतो. तल्यमुळे ल्े्े अतल्लप पयऊस 
पडतो. ब्यझीलमधील िय पज्गनल्छयले्चय प्रदेश आिे. िय 
प्रदेश ईशयनल् वदशेस आढळतो. ल्य शुषि प्रदेशयस ‘अिष्गण 
चतुषिोण’ असेिी सांबोधतयत.

आकती   वाव क सरासरी तापमान व प ्मानाचा आललेख

बलेललेम

रर  दी ानलेरीपोत  ॲलले ले

मनॉस

प
्म

ान
 (व

मम
ी)

प
्म

ान
 (व

मम
ी)

ता
पम

ान
  °

 स
ले

ता
पम

ान
  °

 स
ले

ता
पम

ान
  °

 स
ले

ता
पम

ान
  °

 स
ले

प
्म

ान
 (व

मम
ी)

प
्म

ान
 (व

मम
ी)

िमयल तयपमयन
विमयन तयपमयन

सांगा पा्ू 

आिृती ४.४ मधील आलेखयांचय अभल्यस िरय ि 
पुढील प्र्नयांची उततरे द्य.
Ø चयरिी शिरयतील तयपमयन िोणतल्य मविनल्यांत सियांत 

जयसत आिे?

Ø वदलेलल्य शिरयांत जयसत पयऊस िोणतल्य मविनल्यत 
पडतो?

Ø ब्यझीलमधील पज्गनल्ऋतूचय ियलयिधी िोणतय?

Ø िोणतल्य शिरयची तयपमयन िक्य सिय्गवधि आिे ि ती 
विती आिे?

Ø ‘ररओ दी जनेरीओ’ मधल्े सि्गसयधयरणपणे िोणतल्य 
प्रियरचे िियमयन असेल?

भ गोवलक सप ीकरण

ब्ाझील 
ब्यझीलचय अक्िृततील् विसतयर जयसत असलल्यमुळे 

िियमयनयत विविधतय आढळते. जसे, विषुििृततयजिळ 
उषण, तर मिरिृततयचल्य दवक्णेस समशीतोषण िियमयन 
अयढळते.

प्ा बरले मतले का 

ब्यझीलमधील िियमयनयचल्य विवभन्न घटियांचय 
अभल्यस िरून सोबतचय तक्तय पूण्ग िरय.

प्रदेश िियमयन िैवशष्टे

ॲमेझॉन खोरे

उच्चभूमी

पँटयनल

उततर विनयरी प्रदेश

दवक्ण विनयरी प्रदेश

अवत दवक्णेिडील प्रदेश
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आकती   वाव क सरासरी तापमान व प ्मानाचा आललेख

वद ी कोलकाता

चलेमुंब
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िमयल तयपमयन
विमयन तयपमयन

तयपमयनयचल्य सांदभय्गत ब्यझीलचय उततरेिडील प्रदेश 
उषण आिे, तर दवक्णेिडील प्रदेशयचे तयपमयन तुलनेने िमी 
आिे. ल्यत ऋतुनुसयर विविधतय आढळते. 

ब्यझीलचल्य विनयरी भयगयत विषुििृततयजिळ 
तयपमयनयत फयरसय फरि पडत नयिी. ल्य प्रदेशयत 
ियऱल्यांचे ऊधि्ग वदशेने ििन िोते, तसेच वल्यपयरी ियऱल्यांचय 
एित्रीिरणयचय पट् टय ल्य भयगयत क्ीण असलल्यमुळे आित्ग 
वनमय्गण िोत नयिीत. मिणूनच ब्यझीलचल्य विनयरी भयगयत 
ियदळे फयर क्ववचत िोतयत.

ल्य देशयचय बहुतयांश भयग उषण िवटबांधयत ल्ेतो. 
देशयचल्य उततरेिडील भयगयतून विषुििृतत जयते. ल्य भयगयत 
ििेचे तयपमयन जयसत असते. अॅमेझॉनचल्य खोऱल्यत सरयसरी 
तयपमयन २५°-२८° से. असते, तर उच्चभूमीचल्य प्रदेशयत 
िियमयन ्ांड असते. समुद्यमुळे विनयरपट् टी प्रदेशयत 
िियमयन सौमल् ि आद््ग असते. ॲमेझॉनचल्य खोऱल्यत सुमयरे 
२००० वममी पयऊस पडतो, तर आनेिल् विनयरपट् टीिर 
१००० ते १२०० वममीपल्ांत पयऊस पडतो.

सांगा पा्ू 

आिृती ४.५ मधील आलेखयांचय अभल्यस िरय ि  
       

पुढील प्र्नयांची उततरे द्य.
Ø चेन्नई ि उि्गररत वठियणयांचल्य पज्गनल्यचल्य ियळयमधल्े 

तुमियांलय िोणतय फरि अयढळतो? िय?
Ø वदल्ी ि िोलियतय ल्यांचल्य तयपमयन िक्रयत िोणते 

सयमल् आढळते?
Ø चयरिी शिरयांची सरयसरी िमयल ि विमयन तयपमयन 

िक्य ियढय.
Ø िोणतल्य शिरयची तयपमयन िक्य िमी आिे ि 

तल्यिरून िोणतय अांदयज िरयल?
Ø िोणतल्य शिरयची तयपमयन िक्य जयसत आिे ि 

तल्यिरून िियमयनयचय अांदयज िरय.
Ø मुांबईचे तयपमयन ि पज्गनल्मयनयचल्य आधयरे िियमयनयचय 

अांदयज िरय.
Ø ल्य शिरयांचे सम ि विषम िियमयनयत िगथीिरण िरय.

भ गोवलक सप ीकरण

भारत 
भयरतयचे िियमयन ‘मयनसून’ प्रियरयत मोडते. देशयचल्य 

मधल्यतून गेलेलल्य िि्किृततयपल्ांत सूल््गविरणे लांबरूप 
पडतयत, तल्यमुळे ल्य प्रदेशयत सरयसरी ियवष्गि तयपमयन 
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अवधि असते, तसेच ते दवक्णेिडे ियढत जयते. विियळ्यत 
जममू-िय्मीर, विमयलल्ीन पि्गतील् के्त्रयतील ियिी भयगयत 
तयपमयन -४०° पेक्यिी खयली ल्ेते.

भयरतील् िियमयनयतील िैविधल् प्रयमुखल्यने अक्िृततील् 
स्यन ि समुद्सपयटीपयसूनची उांची ल्यांमुळे वनमय्गण झयले 
आिे. विांदी मियसयगर ि विमयलल् पि्गतयचय भयरतील् 
िियमयन ि मयनसून वनवम्गतीिर मोठय प्रभयि पडतो.

विमयलल्यमुळे उततरेिडून ले्णयरे अवत ्ांड ियरे 
अडिले जयतयत, तल्यचप्रमयणे नैऋतल् मौसमी ियरे 
विमयलल्यचल्य वशियलीि ि विमयचल रयांगयांपयसून परत 
वफरतयत. पांजयबचय मैदयनी प्रदेश ि रयजस्यनचल्य ्र 
ियळिांटयत उषण िियमयनयमुळे उनियळ्यचल्य सुरुियतीलय 
िमी दयबयचय पट् टय वनमय्गण िोतो. तल्यमुळे विांदी 
मियसयगरयतील जयसत दयबयचल्य पट् ्टयांिडून भयरतयचल्य 
मुखल् भूमीिडे ियरे ियहू लयगतयत. ल्य बयषपल्ुक्त 
ियऱल्यांमुळे भयरतयत पयऊस पडतो. िय पयऊस पश्चम 
ि पूि्ग घयटयांचल्य अड्ळ्यांमुळे विनयरी भयगयत जयसत 
प्रमयणयत पडतो; परांतु घयटयांचल्य ियतविनमुख प्रदेशयत िय 
पयऊस िमी पडतो. िे ियरे अरिली पि्गतरयांगयांनय समयांतर 
ियितयत, तल्यमुळे गुजरयत-रयजस्यन ल्य भयगयतिी पयऊस 
िमी पडतो. िे ियरे पुढे विमयलल्यिडे जयऊ लयगतयत. 
तल्यांची बयषपधयरणशक्ती  ियढते. विमयलल्यचल्य नैसवग्गि 
तटबांदीमुळे पुनिय प्रवतरोध पयऊस पडतो. विमयलल्यचल्य 
रयांगयांपयसून िे ियरे परत वफरतयत ि तल्यांचय परतीचय प्रियस 
सुरू िोतो. इशयनल्ेिडून िे ियरे विांदी मियसयगरयिडे परतयनय 
द् विपिलपयचल्य ियिी भयगयत पुनिय पज्गनल् आणतयत, िय 
मयनसून परतीचय ियळ असतो. भयरतयचे एिूणच िियमयन 
िष्गभर उषण असते.

िि्किृतत िे भयरतयचल्य सयधयरणपणे मधल्भयगयतून 
जयत असलल्यने भयरतयलय उषणिवटबांधील् प्रदेशयत गणले 
जयते. अवनल्वमत पयऊस, दुषियळ, चक्रीियदळे, पूर 
इतल्यदी नैसवग्गि आपततींचय सयमनय ल्य देशयलय बरेचदय 
िरयिय लयगतो.

 भयरतील् िियमयनशयसत्र विभयगयने भयरतयत चयर ऋतू 
मयनले आिेत.
l उनियळय 
l पयिसयळय 
l मयनसून परतीचय 
l विियळय 

आिृती ४.६ ते ४.१३ मधील छयल्यवचत्रयांचे वनरीक्ण 
िरय ि तल्यांचे ्ोडकल्यत िण्गन िरय.

रा डोक चालवा
F िरील ॠतांुचल्य आधयरे िष्गभरयतील मविनल्यांचे 

विभयजन िरय.
F िरीलप्रमयण े ॠतवुिभयजनयची आणखी एखयदी 

पद्धत ि तल्यतील ॠतुांची मयविती घल्य. उदय., ग्ीषम 
मिणज ेियल्?

आकती  (आ)  पावसामुळले झाललेली वा्तूक ची कोंडी (भारत)

आकती  ( )  पावसामळुले झाललेली वा्तकु ची कोंडी (ब्ाझील)

द वैतांचले रंग

दोनिी देशयांतील स्यन, विसतयर ि िियमयन शस्ती 
लक्यत घेऊन पुढील तकतल्यत ॠतूप्रमयणे मविने ििीत 
वलिय.

तू भारत ब्ाझील
उनियळय
विियळय
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आकती   वव्ीर पाणीपुरव ाचले एक साधन (भारत)

आकती   व ण चतु कोण प्दलेि (ब्ाझील)

आकती   भात लागवड (भारत)

आकती   ंगलतोड (ब्ाझील)

आकती   व्मव ा (भारत)

आकती   पाऊस (ब्ाझील)

आकती   व ण प्दलेिातील कोरडी मीन (भारत)

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

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 तवमळनयडूमधल्े 
सिय्गवधि पयऊस पडतो.
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प्र्न १. खयलील प्रदेश िोष्ियत ल्ोगल् वठियणी वलिय.

  वबियर, टोिॅटींनस, पनय्गबल्ुिये, अलयगियस, पूि्ग मियरयष्ट्र, 
रयजस्यनचय पश्चम भयग, गुजरयत, ररओ ग्यँडे दो नॉतवे, 
परयईबय, पश्चम घयट, पूि्ग विमयलल्, पश्चम आांध्रप्रदेश, 
रोरयईमय, अॅमेझोनयस, पश्चम बांगयल, ररओ ग्यांडे दो सुल, 
सयांतय H°$Q>[aZm, गोिय.

प्दलेि भारत ब्ाझील

जयसत पयिसयचे

मधल्म पयिसयचे

िमी पयिसयचे

(वटप : िय प्र्न सोडिणल्यची सोपी पद्धत शोधय.)

प्र्न २. चूि िी बरोबर ते वलिय. चुिीची विधयने दुरुसत िरून 
वलिय.

  (अ) ब्यझील देश विषुििृततयिर आिे ल्यचय फयर मोठय  
 पररणयम ब्यझीलचल्य िियमयनयिर िोतो.

  (आ) ब्यझील ि भयरत ल्य दोनिी देशयांत एिय िेळी समयन  
 ॠतू असतयत.

  (इ) भयरतयमधल्े ियरांियर उषणिवटबांधील् ियदळे िोतयत.

  (ई) ब्यझील देशयत नैऋतल् मोसमी ियऱल्यांमुळे मोठय  
 प्रमयणयत पयऊस पडतो.

प्र्न ३. भौगोवलि ियरणे वलिय.

  (अ) ब्यझील देशयतील उच्चभूमीचल्य ईशयनल् भयगयत  
 पयऊस अवतशल् िमी पडतो.

  (आ) ब्यझीलमधल्े वनल्वमत विमिषय्गि िोत नयिी.

  (इ) भयरतयत अवभसरण प्रियरचय पयऊस िमी प्रमयणयत  
 पडतो.

  (ई) ब्यझीलमधल्े उषणिवटबांधील् ियदळे िमी प्रमयणयत  
 िोतयत.

  (उ) मॅनॉस शिरयचल्य तयपमयन िक्ेत िष्गभरयत खूप मोठय  
 बदल िोत नयिी.

  (ऊ) ईशयनल् मयनसून ियऱल्यांमुळेिी भयरतयत पयऊस पडतो.

प्र्न ४. खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.

  (अ) दवक्णेिडून उततरेिडे भयरतील् िियमयनयत िोणयरे  
 बदल ्ोडकल्यत सयांगय.

  (आ) भयरतयचल्य िियमयनयतील विांदी मियसयगर ि  
 विमयलल्यचे मित्ि ्ोडकल्यत सयांगय.

  (इ) ब्यझीलचल्य िियमयनयिर पररणयम िरणयरे घटि  
 वलिय.

  (ई) भयरत आवण ब्यझील ल्य देशयांमधील िियमयनयची  
 तुलनय िरय.

प्र्न ५. इांटरनेटचल्य मदतीने ब्यझीवलल्य ि भोपयळ ल्य खांडील् स्यन 
असलेलल्य वठियणयांचल्य ियवष्गि सरयसरी तयपमयनयची 
मयविती वमळिय ि ती आलेखयद्यरे सपष् िरय.

                                                                           ***

प्ा बरले मतले का 

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला िोधा पा्ू 

भयरतयतील िोणतल्य भयगयत िष्गभरयत तीन वपिे 
घेतली जयतयत? तल्यचय ि पज्गनल्मयनयचय सांबांध ियल् 
असेल?

प्ा बरले मतले का 

भयरत आवण ब्यझील ल्यांचे स्यन, विसतयर ल्यांचय 
विचयर िरतय िियमयनयचल्य तयपमयन, पज्गनल्मयन 
घटियांमधल्े िोणयरय वदशयवनियल् फरि शोधय ि तुलनयतमि 
वटपणी तल्यर िरय. 

चेरयपांुजी आवण मौवसनरयम ल्े्े ११,००० वमवमपेक्य 
जयसत पयऊस पडतो; परांतु अगदी जिळच असलेलल्य 
वशलॉांग ल्े्े फक्त १००० वममी पयऊस पडतो. असे िय 
िोत असयिे? 

l ब्यझील िय उषण िवटबांधील् देश आिे. ल्य भयगयत 
विमिृष्ी िोत नयिी; परांतु ियिी आिशसमि 
पररशस्तीत दवक्ण ध्रुिील् ियरे ब्यझीलचल्य दवक्ण 
भयगयत पोिचतयत. अशय िेळी ल्य प्रदेशयत विमिृष्ी 
िोते. १८७९, १९५७ ि १९८५ ल्यांिषथी विमिृष्ी 
झयलल्यचल्य नोंदी आिेत.



32

आिृती ५.१ मधील छयल्यवचत्रयांचे वनरीक्ण िरय ि 
खयलील मुद् द्यांचल्य आधयरे चचय्ग िरय.

Ø छयल्यवचत्रयत दश्गिलेलल्य िनसपतींची नयिे सयांगय.

Ø तुमिी ल्य िनसपती िोठे पयविलल्य आिेत?

Ø छयल्यवचत्रयांतील प्रयणल्यांची नयिे सयांगय.

Ø असे प्रयणी तुमिी िोठे पयविले आिेत?
िरील छयल्यवचत्रयांविषल्ी तुमिी चचय्ग िेली असेल 

ि तल्यांनय ओळखलेिी असेल, ियरण अनेि भयरतील् 
प्रजयतींशी तल्यांचे सयमल् आढळते; परांतु ल्य सि्ग प्रजयती 
ब्यझीलमधील आिेत. तल्यांची नयिे शोधय. आतय आपण 
ब्यझीलमधल्े आढळणयऱल्य िनसपतींचल्य विविधतेविषल्ी 
मयविती घेऊल्य.

ब्यझीलमधील पज्गनल्मयन, िनसपती, प्रयणल्यांचे प्रियर 
िे भूरचनेचल्य छेदरेषेिर (आिृती ५.२) दयखिले आिेत. 
उततरेिडून दवक्णेिडे जयतयनय िरील बयबींमधल्े िोत 
जयणयरय फरि तल्यतून सपष् िोतो. ल्यबयबत िगय्गत चचय्ग 
िरय ि तुमचे वटपण तल्यर िरय.

भ गोवलक सप ीकरण

ब्ाझील  वनसपती 
भूरचनमेळु े ब्यझीलचल्य पज्गनल्यत फरि पडतो. 

विषिुितृतील् प्रदेशयत बहुतयांश भयगयत िष्गभर पयऊस पडतो. 
विषिुितृतयपयसनू जसजसे दरू जयिे तसतसे िषय्गवदनयांचय 
ियलयिधी आवण पज्गनल्मयन िमी िोत जयत,े तल्यमळु े ल्य 
प्रदशेयत िनसपतींचय जीिनियळ दखेील िमी िोतो.

आकती   व ् प्ाणी आवण वनसपती

 नैसवगक वनसपती व प्ाणी

आकती   भूरचना  प्मुख वनसपती व प्ाणी
वगल्यनय उच्चभूमी ॲमेझॉनचे खोरे पॅरयगिे-पॅरयनय नदीचे खोरे ब्यझीलची उच्चभूमी५°११  उ. २५° २४  द.

वि
नय

रप
ट् ट

ी

२१°  से.
१६०० वममी

२८°  से.
२००० वममी

२१°  से.
१५०० वममी

२३°  से.
६०० वममी

२७°  से.
१२००
वममीउषण िवटबांधील् िने

विषुििृततील् िनेविविध 
प्रियरची 
मयिडे

सरपटणयरे, झयडयांिरील प्रयणी ि जलचर प्रयणी
गितयळ प्रदेशयतील 

प्रयणी

गितयळ प्रदेशयतील 
ि सरपटणयरे प्रयणी

पयनझडी िने

४०० विमी १२०० विमी २००० विमी २८०० विमी ३६०० विमी

समशीतोषण िने

०००

५०० मी

१००० मी

२००० मी
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जल्य प्रदेशयत पयऊस िष्गभर असतो तल्य वठियणी 
सदयिररत िने आढळतयत. जल्य प्रदेशयत पयऊस ठरयिीि 
ियळयत पडतो तल्य वठियणी िृक्यांची घनतय िमी िोत जयते. 
िनयांचल्य िजी विविध प्रियरचे गित, खुरटी झुडपे, ियटेरी 
िनसपती, इतल्यदी आढळतयत.

ब्यझीलमधल्े जगयतील सिय्गवधि िनसपतींचल्य 
प्रजयती आिेत. ल्यमधल्े सदयिररत, वनमसदयिररत, शुषि 
इतल्यदी िनसपतींचय समयिेश िोतो. ल्े्े पयऊ ब्यसील, 
रबर, मिोगनी, रोझिुड, इतल्यदी िृक् ि आमर (ऑवि्कड) 
िनसपतीचल्य अनेि प्रजयती आढळतयत.

ब्यझीलमधील सदयिररत िषय्गिनयांमुळे ियतयिरणयत 
मोठय प्रमयणयत प्रयणियल्ू उपलबध िोतो. ियब्गन 
डयल्ऑकसयइडचे प्रमयण िमी िोणल्यस तल्यमुळे मदत िोते; 
मिणूनच ल्य िषय्गिनयांनय ‘जगयची फु फुसे’ असे सांबोधतयत. 

भारत  वनसपती  

लयिूड िठीण, जड ि वटियऊ असते. उदय., मिोगनी, 
वशसि, रबर, इतल्यदी. ल्य िनयांत अनेि प्रियरचल्य िेली 
आिेत. ल्य िनयांत सिय्गवधि जैिविविधतय आढळते.

भयरतयत १००० ते २००० वममी पज्गनल्यचल्य प्रदेशयत 
पयनझडीची िने आढळतयत. िोरड्य ॠतूत बयषपीभिनयने 
पयणी िमी िोऊ नले् मिणून िनसपतीची पयने गळतयत. 
उदय., सयग, बयांबू, िड, वपांपळ इतल्यदी िनसपती ल्य िनयांत 
आढळतयत.

भयरतयत जल्य भयगयत दीघ्गियळ िोरडय उनियळय ि 
५०० वममीपेक्य िमी पज्गनल् िोतो, अशय प्रदेशयत ियटेरी ि 
झुडपी िने आढळतयत. िनसपतींची पयने आियरयने लियन 
असतयत उदय., खैर, बयभूळ, खेजडी, तसेच िोरफड, 
घयल्पयत, इतल्यदी वनिडांगयचे प्रियर देखील आढळतयत.

विनयऱल्यलगत दलदलीचल्य प्रदेशयत, खयड्य ि 
खयजणयांचय भयग असतो, ते्े क्यरल्ुक्त मृदय ि दमट िियमयन 
असते, अशय वठियणी समुद्ियठची िने आढळतयत. तल्यांनय 

नकािािी मै ी

आकती 

आिृती ५.३ चल्य आधयरे 
खयलील प्र्नयांची उततरे द्य.

Ø विमयचछयवदत प्रदेशयत िोणती 
िने आढळतयत?

Ø िोणतल्य विनयरपट् टीिर 
समुद्ियठची िने प्रयमुखल्यने 
आढळतयत?

Ø िोणतल्य प्रियरचल्य िनयांनी 
भयरतयचय जयसत प्रदेश वल्यपलय 
आिे? िय?

Ø ियटेरी ि झुडपी िने िोठे 
आढळतयत? िय?

भ गोवलक सप ीकरण

भयरतयत िनयांचे खयलील 
प्रियर आढळतयत.

भयरतयत सरयसरी २००० 
वममीपेक्य जयसत पज्गनल्, भरपूर 
सूल््गप्रियश असलेलल्य भयगयांत 
सदयिररत िने आढळतयत. ल्य 
िनयांतील िृक्यांची पयने रुंद ि 
विरिीगयर असतयत. ल्य झयडयांचे 
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सुांद्ीची िने विंिय खयरफुटीची िने मिणतयत. ल्य िनसपतींचे 
लयिूड तेलिट, िलिे आवण वटियऊ असते.

भयरतील् विमयलल्यत उांचीनुसयर िनयांचे तीन प्रियर 
पडतयत. अवतउांच प्रदेशयत िांगयमी फुलझयडे असणयरी िने, 
मधल्म उांचीिरील प्रदेशयत पयईन, देिदयर, फर अशय सूवचपणथी 
िृक्यांची िने ि पयल्रल्यलगतची वमश्र िने आढळतयत. 
तल्यांमधल्े सूवचपणथी तसेच पयनझडी िृक् असतयत. ल्य िनयांत 
सयल िृक्यचे प्रमयण जयसत आिे.
ब्ाझील व ् ीवन 

आिृती ५.४ चल्य आधयरे पुढील प्र्नयांची उततरे द्य.
Ø नियशयत दश्गिलेलल्य प्रजयतींनय नयिे द्य. िोंडोर, 

ॲनयिोंडय अजगर, वसांियसयरखय वदसणयरय सोनेरी 
तयमररन, मियऊ, इतल्यदी.

Ø िे प्रयणी िोणतल्य प्रदेशयत आढळतयत? ल्य िनप्रदेशयत 
तल्यांचय अवधियस असणल्यची ियरणे िोणती?

Ø विसतयरयचल्य सांदभय्गने िनप्रदेशयांचे िगथीिरण िरय.

नकािािी मै ी

आकती  

द वैतांचले रंग

Ø िोणतल्य देशयत विषुििृततील् िने अवधि 
आढळतयत? तल्यचे ियरण ियल् असयिे?

Ø भयरतयतील ियेणती िने ब्यझीलमधल्े आढळत 
नयिीत?

Ø ब्यझीलमधील ियेणती िने भयरतयत आढळतयत?

Ø िोणतल्य देशयत िनसपतींची विविधतय अवधि 
आढळते? तल्यमयगचे ियरण ियल् असेल?

Ø िियमयन ि िनप्रियर लक्यत घेतय, िोणतल्य देशयांत 
िनयांिर आधयररत वल्िसयल् भरभरयटीस ल्ेऊ 
शितयत?

भ गोवलक सप ीकरण

जगयतील इतर िोणतल्यिी देशयपेक्य ब्यझीलमधल्े 
िनल् जीिनयची विविधतय अवधि आढळते. पॅँटयनल ल्य 
दलदलीचल्य  प्रदेशयत मियियल् ॲनयिोंडय आढळतयत. 

ब्यझीलमधल्े मोठे वगनीवपग 
ि मगरी, सुसरी, मयिडे, 
पल्ुमय, वबब्टय इतल्यदी 
प्रयणी आढळतयत. मयशयांचल्य 
प्रजयतींमधल्े समुद्यतील सियड्ग 
वफश तसेच नदीतील वपऱियनय 
ि गुलयबी डॉशलफन िे मयसे 
ल्े्ील िैवशष्ट आिेत. 
िोंडोर िय खूप उांचयिर उडणयरय 
मोठय आियरयचय पक्ी, 
विविध प्रियरचे पोपट, मियि, 

ेवमांगो ल्य पकल्यांचल्य प्रजयती 
आढळतयत. लक्यिधी प्रियरचे 
िीटि िेसुद्धय ले््ील िैवशष्ट 
आिेत. अशय विविधतेमुळे 
ब्यझीलमधील िनल् जीिन 
अवतशल् समृद् ध आिे.

िनल् प्रयणल्यांची बेियल्देशीर 
तसिरी, स्लयांतररत शेती 
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आकती  

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

सन २०१६ चल्य सिवेक्णयनुसयर ब्यझीलमधील  
सुमयरे ५८३१ चौविमी भूभयगयचे वनि्गनीिरण EH$mM 

dfm©V झयले िोते.

l बांगयलचय ियघ l वसांि
l मयळढोि l गांगेतील डॉशलफन
l ऑवलवि ररडले ियसि l सुसर
l एिवशांगी गेंडय l मगर
l बयरवशांगय l वनलवगरी तयिेर शेळी
Ø भौगोवलि पररशस्तीशी ते्ील प्रयणी ि िनसपती ल्यांची  

सयांगड घयलय.
Ø ल्यवशियल् इतर िोणते प्रयणी तुमियांलय मयिीत आिेत?
Ø भयरतयतील ियघयांचे अवधियस प्रदेशयांचल्य नयियसि 

नियशयत दयखिय. िोणतल्य ियरणयांमुळे तल्यांचय 
अवधियस ल्य भयगयत असेल?

भ गोवलक सप ीकरण

िनल् प्रयणल्यांचल्य बयबतीत भयरतयतिी प्रचांड विविधतय 
आढळते. भयरतयत िनल् प्रयणल्यांचल्य अनेि प्रजयती आिेत.

भयरतयतील उषण ि आद््ग 
िनयांमधल्े ितती आढळतयत. 
आसयमचल्य दलदलीचल्य प्रदेशयत 
एिवशांगी गेंडय आढळतो. ियळिांटी 
प्रदेशयत रयनटी गयढिे ि उांट आिेत. 
विमयलल्यतील बफय्गळ प्रदेशयत 
विमवचतते, ल्यि आढळतयत. 
द् विपिलपील् प्रदेशयत भयरतील् 
गिय, अनेि प्रियरची िरणे, 
ियळिीट, मयिड, इतल्यदी प्रयणी 
आढळतयत. ियघ आवण वसांि िे 
दोनिी प्रयणी असणयरय भयरत िय 
जगयतील एिमेि देश आिे. 

नद्य, खयड्य ि 
विनयऱल्यिरील प्रदेशयत 
ियसि, मगर, सुसर इतल्यदी 
प्रयणी आढळतयत. िनप्रदेशयत 
मोर, खांड्य, वततर, िबुतरे, 
विविधरांगी पोपट, पयण्ळ जयगी 
बदिे, बगळे ि गितयळ प्रदेशयत 
मयळढोिसयरखे पक्ी आढळतयत. 

क न प्ा

भारत  व ् ीवन 

खयली वदलेले प्रयणी आिृती ५.५ मधील नियशय 
आरयखड्यत तल्यांचल्य अवधियसयनुसयर  वचनि ि खुणयांनी 
दयखिय ि पुढील प्र्नयांची उततरे द्य.

(रोिय), वनि्गनीिरण,  प्रदूषण इतल्यदींमुळे िोणयरय 
पल्य्गिरणयचय ऱियस अशय समसल्य ब्यझीलसमोर आिेत, 
तल्यमुळे अनेि स्यवनि िनल् प्रजयती नयमशेष िोत आिेत.
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प्र्न १. पयठयत वदलेली मयविती, आिृतल्य ि नियशे ल्यांचल्यआधयरे तकतल्यतील मयविती भरय.

वनांचा प्कार गुणधम भारतातील प्दलेि ब्ाझीलमधील प्दलेि
१. उषण िवटबांधील् िने १. रुंदपणथी सदयिररत िृक्
२. वनम ियळिांटी ियटेरी िने १.

२.
३. ‘सॅवियनय’ १. तुरळि झुडपयांसयरखी झयडे/

तुरळि झुडपे ि अिष्गण 
प्रवतियरि गित

४. उषण िवटबांधील् वनम पयनझडी १. वमश्र सिरूपयचल्य िनसपती

५. गितयळ प्रदेश १. अजजेंवटनयतील ‘पांपयस’ प्रमयणे 
गितयळ प्रदेश

प्र्न २. िेगळय घटि ओळखय.
  (अ) ब्यझीलमधील िनप्रियर-
   (i) ियटेरी झुडपी िने (ii) सदयिररत िने
    (iii) विमयलल्ीन िने (iv) पयनझडी िने
  (आ) भयरतयचल्य सांदभय्गत-
   (i) खयरफुटीची िने (ii)   भूमधल् सयगरी िने   

 (iii) ियटेरी झुडपी िने (iv) विषुििृततील् िने
  (इ) ब्यझीलमधील िनल् प्रयणी-
   (i) अॅनयिोंडय (ii) तयमररन
    (iii) मियऊ (iv) वसांि
  (ई) भयरतील् िनसपती-
   (i) देिदयर (ii) अांजन
   (iii) ऑवि्कड (iv) िड

प्र्न ३. जोड्य जुळिय.
  (अ) सदयिररत िने (i) सुांद्ी
  (आ) पयनझडी िने (ii) पयईन
  (इ) समुद्ियठची िने (iii) पयऊ ब्यसील
  (ई) विमयलल्ीन िने (iv) खेजडी
  (उ) ियटेरी ि झुडपी िने (v) सयग
     (vi) आमर
     (vii) सयल
प्र्न ४. ्ोडकल्यत उततरे द्य.
  (अ) ब्यझील ि भयरतयतील नैसवग्गि िनप्रियरयतील 

 फरि सयांगय.
  (आ) ब्यझील आवण भयरतयतील िनल्  

 प्रयणीजीिन ि नैसवग्गि िनसपती ल्यांचय 

रा डोक चालवा

प्ा बरले मतले का 

F ‘रोिय’सयरखी शेती भयरतयमधल्े िोणिोणतल्य भयगयत आढळते? तल्यांची नयिे ियल्?

भयरत िय िैवशष्टपूण्ग िनल् प्रयणी असलेलय देश मिणून 
ओळखलय जयतो.

प्रदुषण, तसिरी ि वनि्गनीिरण ल्यांमुळे िनल्प्रयणल्यांचल्य 
अनेि प्रजयती भयरतयतून नष् झयलल्य आिेत. उदय., वचततय. 
िनल् प्रयणल्यांचे सांरक्ण ि िनयांचे सांिध्गन वियिे ल्य दृष्ीने 
भयरत सरियरने अनेि वठियणी रयष्ट्रील् उद्यने, िनल् 
प्रयणल्यांची तसेच पकल्यांची अभल्यरणल्े ि रयखीि िने ल्यांचे 
जतन िेले आिे.

‘ियघ’ िय भयरतयचय रयष्ट्रील् प्रयणी आिे. ियघयांची 
सांखल्य वदिसेंवदिस िमी िोत आिे. अशीच पररशस्ती 
िततींचीिी आिे. तुमिी अशय िनसपती ि प्रयणल्यांची 
मयविती वमळिय. तल्यांचय अवधियस िोणतय ते शोधय. ल्य 
प्रयणल्यांचल्य सांिध्गनयसयठी नेमिे ियल् िरणे गरजेचे आिे, 
िोणतल्य वठियणी ते शकल् आिे, ल्यचे सयदरीिरण तल्यर 
िरय.
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 सिसांबांध सपष् िरय.
  (इ) ब्यझील ि भयरतयलय िोणतल्य पल्य्गिरणील् समसल्यांनय 

 तोंड द्यिे लयगते?
  (ई) ब्यझील ि भयरतयमधील िनयांचय ऱियस िोणल्यची  

 ियरणे िोणती?
  (उ) भयरतयचय सिय्गवधि भयग पयनझडी िनयांनी िय 

 वल्यपलय आिे?
प्र्न ५. भौगोवलि ियरणे वलिय.
  (अ) ब्यझीलचय उततरभयग घनदयट िनयांनी वल्यपलय  

 आिे.

  (आ) विमयलल्यचल्य उांच भयगयत िनसपतींची सांखल्य विरळ 
 आढळते.

  (इ) ब्यझीलमधल्े िृमी िीटियांची सांखल्य जयसत आिे.
  (ई) भयरतयतील िनल् प्रयणल्यांची सांखल्य वदिसेंवदिस िमी  

 िोत आिे.
  (उ) भयरतयप्रमयणे ब्यझीलमधल्ेिी प्रयणी ि िनसांिध्गनयची  

 गरज आिे.

***

देिदयर

पयईन

पयऊ ब्यसील

रोका (Roca)  ब्यझीलमधल्े स्लयांतररत शेतीलय रोिय 
मिणतयत. ल्य पद्धतीत िनयांखयली असलेली जमीन िृक्तोड 
िरून विंिय जयळून मोिळी िेली जयते. ल्य मोिळ्य भूखांडयिर 
पुढे ियिी िषवे उदरवनिय्गियची शेती िेली जयते.

खेजडी
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िोणतल्यिी देशयसयठी लोिसांखल्य िे एि मित्ियचे 
सांसयधन असते. देशयचल्य आव््गि सयमयवजि प्रगतीसयठी 
लोिसांखल्य ि वतची गुणिततय िे मित्ियचे घटि असतयत. 
भयरत ि ब्यझील ल्य देशयांचल्य लोिसांखल्ेचय अभल्यस िरूल्य.
भारत 

आिृती ६.१ (अ) ि (आ) चल्य आधयरे खयलील 
प्र्नयांची उततरे शोधय ि वलिय.
Ø लोिसांखल्ेची सिय्गवधि घनतय असलेले प्रदेश िोणते?
Ø सियांत िमी लोिसांखल्ेची घनतय असलेले प्रदेश 

िोणते?
Ø िरील नियशयांचय विचयर िरतय भयरतयतील रयजल्े ि 

िेंद्शयवसत प्रदेशयांची विभयगणी खयलील तकतल्यत िरय.

क्र. लोिसांखल्ेची घनतय (दर चौविमी) रयजल् ि िेंद्शयवसत प्रदेश
१. १०० पेक्य िमी
२. १०१ ते २५०
३. २५१ ते ५००
४. ५०१ पेक्य जयसत

Ø प्रयिृवति रचनय ि िियमयन ल्यांचय भयरतयतील 
लोिसांखल्य वितरणयशी सिसांबांध जोडय ि तल्यिर 
वटपणी वलिय.

भ गोवलक सप ीकरण

भयरतयची लोिसांखल्य २०११ चल्य जनगणनेनुसयर 
१२१ िोटी िोती. लोिसांखल्ेचल्य बयबतीत भयरत िय 
जगयतील क्रमयांि दोनचय देश आिे. भयरत जगयचल्य एिूण 

क्ेत्रयपैिी फक्त २.४१% भूक्ेत्र वल्यपतो, परांतु जगयचल्य 
एिूण लोिसांखल्ेपैिी १७.५% लोिसांखल्य भयरतयत आिे. 
जनगणनय २०११ नुसयर भयरतयचल्य लोिसांखल्ेची सरयसरी 
घनतय ३८२ वल्क्ती प्रवत चौविमी िोती.

भयरतयतील लोिसांखल्ेचे वितरण असमयन आिे. 
प्रयिृवति रचनय, िियमयन ि जीिन जगणल्यची सुलभतय ल्य 
बयबींचय पररणयम लोिसांखल्ेचल्य वितरणयिर िोतयनय वदसतो. 
सुपीि जमीन, मैदयनी प्रदेश, पयणल्यची उपलबधतय असलेलल्य 
भयगयत अनेि शतियांपयसून मयनिी िसती स्यवपत झयलेली 
आढळते. शेती ि उद्ोगधांदे ल्यांमुळे ियिी भयगयांमधल्े 
लयेिसांखल्ेचे िेंद्ीिरण झयले असून ल्य भयगयत लोिसांखल्ेचे 
वितरण दयट आिे. उदय., उततरेिडील मैदयनी प्रदेश, वदल्ी, 
चेन्नई, िोलियतय, मुांबई, पुणे, बांगळूरू इतल्यदी. ल्यउलट 
पि्गतील्, डोंगरयळ, शुषि ियळिांटी प्रदेश तसेच घनदयट िनक्ेत्र 
जे्े सुविधयांचय अभयि असतो. अशयप्रदेशयत लोिसांखल्ेचे 
वितरण विरळ प्रमयणयत आढळते.

आकती  (आ)  भारत  लोकसं ्ा घनताआकती  ( )  भारत  लोकसं ्ा ववतरण

 लोकसं ्ा
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आकती  ( )  ब्ाझील लोकसं ्ा ववतरण

नकािािी मै ी

आकती  (आ)   ब्ाझील लोकसं ्ा घनता

ब्ाझील 
आिृती ६.२ (अ) ि (आ) चल्य आधयरे उततरे वलिय.

िियमयनयमुळे िसतल्यांसयठी सुल्ोगल् बनलय आिे. सुपीि 
जमीन ि सांसयधनयांचल्य उपलबधतेमुळे िृषी ि उद्ोग 
ल्यांची ल्य भयगयत भरभरयट झयलेली वदसते. पररणयमी ल्य 
भयगयत लोिसांखल्ेची घनतय जयसत आिे. ल्यउलट ॲमेझॉन 
खोऱल्यतील प्रवतिूल िियमयन, जयसत पज्गनल्मयन, दुग्गमतय 
आवण दयट िने ल्यांमुळे मयनिी िसतल्य वनमय्गण िोणल्यस मल्य्गदय 
पडतयत. तल्यमुळे ल्े्े लोिसांखल्ेचे वितरण विरळ आिे.

ब्यझीलचय मधल् ि पश्चमी भयग िय िमी 
लोिसांखल्ेचय आिे. ब्यझीलमधील उच्चभूमींचल्य ल्य 
प्रदेशयत लोिसांखल्ेची घनतय मधल्म सिरूपयची आढळते.

Ø िोणतल्य भयगयत लोिसांखल्य मोठय प्रमयणयिर िेंवद्त 
झयलेली आढळते?

Ø िोणतल्य भयगयत लोिसांखल्य अतल्ांत िमी आिे?
Ø तुमिी आतयपल्ांत िेलेलल्य ब्यझील देशयचल्य 

अभल्यसयचल्य आधयरे लोिसांखल्ेचल्य असमयन 
वितरणयलय िोणते घटि ियरणीभूत असतील, ल्यिर 
एि वटपणी तल्यर िरय.

Ø उपरोक्त नियशयतील वितरण िोणतल्य पद्धतीने 
दयखिले आिे.

भ गोवलक सप ीकरण
ब्यझील िय दवक्ण अमेररिय खांडयतील सियांत जयसत 

लोिसांखल्य असलेलय देश आिे. जनगणनय २०१० नुसयर 
सुमयरे १९ िोटी लोिसांखल्ेसि ब्यझीलचय जगयत पयचिय 
क्रमयांि लयगतो. क्ेत्रफळयचल्य दृष्ीनेिी िय देश जगयत 
पयचवल्य क्रमयांियिर आिे. पृरिीचल्य भूभयगयपैिी ५.६% 
भयग ब्यझीलने वल्यपलय आिे, मयत्र जगयचल्य लोिसांखल्ेपैिी 
फक्त २.७८% लोिसांखल्य ल्य देशयत आिे. तल्यमुळे 
ल्य देशयत लोिसांखल्ेची सरयसरी घनतय २३ वल्क्ती प्रवत 
चौविमी एिढी आिे.

ब्यझीलमधल्े लोिसांखल्ेचे वितरण असमयन आिे. 
बहुतयांश लोिसांखल्य पूि्ग विनयरपट् टीचल्य ३०० विमी 

रुंदीचल्य पट् ्टयत आढळते. िय दयट लोिसांखले्चय 
प्रदेश ब्यझीलचल्य विनयरपट् टीजिळील सखल भयग 
आिे. तल्यतिी आनिेल् विनयरपट् टीचय भयग िय अनुिलू 

रा डोक चालवा

(आ)( )

   ८० वल्क्ती

Ø ‘अ’ आवण ‘आ’ ल्य प्रतल्ेिी एि चौरस विमीमधील 
लोिसांखल्ेची घनतय विती ते सयांगय.
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भ गोवलक सप ीकरण
दोनिी देशयांचल्य सांदभय्गत लोिसांखल्ेची खयलील 

िैवशष्टे ठळिपणे जयणितयत.
l गेलल्य अनेि दशियांत ब्यझीलमधल्े वलांग गुणोततर 

१००० पेक्य जयसत आिे.
l ब्यझीलचल्य वलांगगुणोततरयचय विचयर िरतय ल्य 

देशयतील शसत्रल्यांची सांखल्य २००१ पयसून पुरुषयांचल्य 
सांखल्ेपेक्य लक्णील् ियढली आिे.

l भयरतयत पुरुषयांची सांखल्य शसत्रल्यांपेक्य जयसत आिे.
l भयरतयत गेली वितल्ेि दशिे वलांग गुणोततरयत चढ-

उतयर झयलेलय पयिणल्यस वमळतो. १९९१ नांतर वलांग 
गुणोततरयत ्ोडी ियढ झयली आिे.

लोकसं ्लेची रचना 
वलंग गुणो तर 

आकती 

िे आलेख ब्यझील आवण भयरत ल्यांचे 
वलांग गुणोततर दश्गितयत.

िे आलेख ियल् दश्गितयत?

वलांग गुणोततर मिणजे ियल्?

वलांग गुणोततर मिणजे एखयद्य 
प्रदेशयतील दर िजयरी पुरुषयांचल्य तुलनेत 

असलेली शसत्रल्यांची सांखल्य.

्ले नले्मी ल ात लेवा

‘मुलगी ियचिय, मुलगी 
वशििय’ ल्य विचयरयची आपलल्य 
देशयलय वनतयांत आि्ल्ितय आिे.

प्ा बरले मतले का 

Ø एखयद्य प्रदेशयत वलांग गुणोततर िमी असलल्यस 
तल्यची ियरणे ियल्? 

Ø भयरतयत पुरुषयांची सांखल्य शसत्रल्यांपेक्य जयसत आिे. 
अशीच पररशस्ती भयरतयतील सि्ग रयजल्यांमधल्े आिे 
िय ते शोधय.

िरील आलेखयांिरून असे लक्यत 
ल्ेते िी ब्यझीलमधील शसत्रल्यांचे प्रमयण 
पुरुषयांपेक्य नेिमीच जयसत रयविले आिे. 
भयरतयत मयत्र िे प्रमयण नेिमीच िमी 

रयविले  आिे.

वल
ांग 

गुण
ोतत

र

िष्ग

वलंग गुणो तर (भारत)

वल
ांग 

गुण
ोतत

र

िष्ग

वलंग गुणो तर (ब्ाझील)
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मिणजे आपण देशयतील विविध 
िल्ोगटयांतील मविलय आवण पुरुषयांची 

सांखल्य विंिय टक्ेियरी 
ओळखू शितो िय?

ल्यचय उपल्ोग 
ियल्?

भ गोवलक सप ीकरण

l लोिसांखल्ेचल्य िल्-रचनेचय विचयर िरतय ब्यझीलची 
लोिसांखल्य िळूिळू िृद्धतियिडे झुित असून, 
भयरतयत पररशस्ती िेगळी आिे. भयरतयत तरुण िल्ोगट 
जयसत आिे, मिणजेच भयरतयिडे ियल््गशील मनुषल्बळ 
जयसत आिे.

व् आवण वलंग मनोरा 

आकती 

क न प्ा

Ø िरील दोनिी आलेखयांचय उपल्ोग िरून 
विविध िल्ोगटयांतील सत्री ि पुरुषयांचल्य 
सांखल्ेत फरि आिे िय ते शोधय.

Ø िोणतल्य िल्ोगटयांत िय फरि प्रयमुखल्यने 
आढळतो?

िये, िे लोिसांखल्ेचे
िल् आवण वलांग, 

दयखिणयरे आलेख 
आिेत. ल्यलय 

लोिसांखल्ेचय मनोरय 
असेिी मिणतयत.

एखयद्य प्रदेशयतील िल् ि वलांग 
ल्य सांदभय्गने लोिसांखल्ेचय अभल्यस 

िरणल्यसयठी ल्य आलेखयचय 
उपल्ोग िोतो.

िो. तल्यमुळे आपलल्यलय
देशयत मुले, तरुण ि िृद्ध लोि विती 

आिेत, िे देखील िळते.

िरील आलेखयांतून िे लक्यत ल्ेते, िी दोनिी 
देशयांमधल्े तरुणयांची सांखल्य खूप मोठी आिे; परांतु भयरतयमधल्े 
ब्यझीलपेक्य मुलयांची टक्ेियरी जयसत आिे. ब्यझीलमधल्े 

८० िषयांपेक्य जयसत िल् असलेलल्य लोियांची 
टक्ेियरी भयरतयपेक्य जयसत आिे.

िे आलेख 
जरय िेगळे 
ियटतयत !

ब्ाझील 

सत्रीपुरुष

लोिसांखल्ेची टक्ेियरी

िल्
ोग

ट

भारत 

सत्रीपुरुष

लोिसांखल्ेची टक्ेियरी

िल्
ोग

ट
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भ गोवलक सप ीकरण

l लोिसांांखल्य ियढीचे प्रमयण ब्यझीलमधल्े बऱल्यपैिी 
िमी झयलेले आिे. भयरतयत अजूनिी तशी शस्ती 
नयिी. २००१ ते २०११ चल्य दशियत भयरतयची 
लोिसांखल्य १८.२ िोटीने ियढली.

l भयरतयतील लोिसांखल्य ियढीचय दर १९७१ पल्ांत जयसत 
िोतय. तल्यनांतर िय दर शस्रयिलय. ित्गमयनियळयत 
लोिसांखल्यियढीचय दर िमी िोत आिे, परांतु 
लोिसांखल्य ियढत आिे.

l ब्यझीलचल्य आलेखयचे वनरीक्ण िरतय असे लक्यत 
ल्ेते, िी लोिसांखल्य ियढीचय दर िमी िोत असून 
पुढचल्य दोन दशियांत ब्यझीलची लोिसांखल्य 
ियढणल्यची शकल्तय िमी आिे.

लोकसं ्ा वाढीचा दर 

आकती 

िे आलेख ियल् 
दश्गितयत?

िे आलेख  ब्यझील
आवण भयरतयतील 

लोिसांखल्य ियढीचे प्रमयण 
दश्गित आिेत.

अरे ! पण ल्य आलेखयत 
तर रेषय खयली जयतयनय 
वदसतेल्. मग िे िसे?

बरोबर! रेषय जरी खयली जयत असलल्य
तरी तल्यचय अ््ग लोिसांखल्य िमी िोत आिे 

असय नयिी. तो फक्त ियढीचे प्रमयण 
आधीचल्य दशियपेक्य िमी 

झयलेले दयखित आिे.

ल्यचय अ््ग ब्यझीलची लोिसांखल्य 
िमी िोत आिे.

नयिी! ल्यचय अ््ग लोिसांखल्ेची 
ियढ िमी आिे. िक्रयचय िल पयितय नजीिचल्य 

ियळयत ब्यझीलचल्य लोिसांखल्ेची ियढ 
िमी गतीने िोईल, असे मिणतय ल्ेईल.

िष्ग

लो
ि

सांख
ल्य

 ि
यढ

ीच
य द

र

लोकसं ्ा वाढीचा दर
(भारत)
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िष्ग
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ि
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 ि
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र

लोकसं ्ा वाढीचा दर
(ब्ाझील)
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आ्ुमान 

भ गोवलक सप ीकरण

 l देशयचल्य सरयसरी आल्ुमय्गनयत झयलेली ियढ िी 
समयजयचल्य प्रगतीचे एि मित्ियचे लक्ण आिे. 
आरोगल्विषल्ि सुविधय ियढलल्य, िैद्िील् क्ेत्रयत 
प्रगती झयली आवण जीिनसत्िल्ुक्त मुबलि 
आियर वमळू लयगलय, िी आल्ुमय्गन ियढू लयगते. 
वििसनशील देशयांमधल्े आल्ुमय्गन अजूनिी िमी आिे; 
परांतु सयमयवजि ि आव््गि विियसयबरोबर तल्यमधल्े 
िळूिळू ियढ िोत आिे.

आकती 

िे 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.रा डोक चालवा

Ø आल्ुमय्गनयतील ियढ ि लोिसांखल्ेची ियढ ल्यांचय 
सिसांबांध असतो िय ि िसय?

सर
यस

री 
आ

ल्ुम
य्गन

िष्ग

सर
यस

री 
आ

ल्ुम
य्गन

िष्ग



44

िष्ग

सय
क्र

तेच
े प्र

मय
ण 

%

सा रता
(भारत)

सा रता प्माण 

ल्यपूिथीचल्य सांभयषणयांप्रमयणे आिृती ६.७ 
मधील आलेखयांसयठी सांभयषण तल्यर िरय 
ि वलिय.

क न प्ा

आकती 

रा डोक चालवा

द वैतांचले रंग

प्ा बरले मतले का 

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

रा ववचार करारा 

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 
लोिसांखल्ेबयबत 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 

%

सा रता
(ब्ाझील)
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( )

( ा)

प्र्न १. खयलील विधयने चूि िी बरोबर ते सयांगय. चूिीची विधयने 
दूरूसत िरय.

  (अ) भयरतयपेक्य ब्यझीलमधल्े सयक्रतेचे प्रमयण अवधि 
 आिे.

  (आ) ब्यझीलमधील लोि ईशयनल् भयगयपेक्य आनिेल् 
 भयगयत रयिणे जयसत पसांत िरतयत.

  (इ) भयरतयतील लोियांचे आल्ुमय्गन िमी िोत आिे.
  (ई) भयरतयचल्य ियल्वल् भयगयत दयट लोििसती आिे.
  (उ) ब्यझीलचल्य पश्चम भयगयत दयट लोििसती आिे.
प्र्न २. वदलेलल्य सुचनेनुसयर प्र्नयांची उततरे वलिय.
  (अ) भयरतयतील खयलील रयजल्यांची नयिे लोिसांखल्ेचल्य  

 वितरणयनुसयर उतरतल्य क्रमयने वलिय.
   विमयचल प्रदेश, उततर प्रदेश, अरुणयचल प्रदेश, 

 मधल्प्रदेश, आांध्रप्रदेश.
  (आ) ब्यझीलमधील खयलील रयजल्यांची नयिे लोिसांखल्ेचल्य  

 वितरणयनुसयर चढतल्य क्रमयने वलिय.
   ॲमेझॉनस, ररओ दी जनेररओ, अलयगियस, सयिो  

 पयिलो, पॅरयनय.
  (इ) लोिसांखल्ेिर पररणयम िरणयऱल्य पुढील घटियांचे 

 अनुिूल ि प्रवतिूल अशय गटयांत िगथीिरण िरय. 
 सयगरी सयशन्नधल्, रसतल्यची िमतरतय, समशीतोषण  
 िियमयन, उद्ोगधांद्यांची उणीि, निीन शिर े
 आवण नगरे, उषण िवटबांधील् आद््ग िने, खवनजे, 
 वनमशुषि िियमयन, शेतीस उपल्ुक्त जमीन.

प्र्न ३. खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
  (अ) भयरत ि ब्यझील ल्य देशयांचल्य लोिसांखल्य वितरणयतील  

 सयमल् ि फरि सपष् िरय.
  (आ) लोिसांखल्य वितरण आवण िियमयन ल्यांचय सिसांबांध  

 उदयिरणे देऊन सपष् िरय.
प्र्न ४. भौगोवलि ियरणे वलिय.

 (अ) लोिसांखल्य िे एि मित्ियचे सांसयधन आिे.
 (आ) ब्यझीलचल्य लोिसांखल्ेची सरयसरी घनतय खूप िमी  

आिे.
 (इ) भयरतयचल्य लोिसांखल्ेची सरयसरी घनतय जयसत आिे.
 (ई) ॲमेझॉन नदीचल्य खोऱल्यत लोिसांखल्ेचे वितरण 

विरळ आिे.
 (उ) गांगेचल्य खोऱल्यत लोिसांखल्ेचे वितरण दयट आिे.

प्र्न ५. (अ) एि चौविमी क्ेत्र दश्गिणयऱल्य ‘अ’ ि ‘आ’  
 चौिोनयांमधील लोिसांखल्ेचल्य घनतेची तुलनय िरून  
 िग्गियरी िरय.

  (अय) आिृती ‘आ’ मधील एि वचनि   १०० वल्क्ती  
 असे प्रमयण असलल्यस सत्री-पुरुष प्रमयण सयांगय.

प्र्न ६. आिृती ६.१ ‘आ’ मधील लोिसांखल्ेचल्य घनतेविषल्ी 
भयषल् िरय.

प म 
तुमचल्य वजलह्यचल्य लोिसांखल्ेची तयलुियवनियल् आिडेियरी 

वमळिय ि ती लोिसांखल्य वजलह्यचल्य नियशयत वटांब पद्धतीने 
दयखिय.

***
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भारतातील वस ्ां ्ा आकवतबंधाची दा्रणले 

ोडले आ वू्ा

खयलील तकतल्यत ियिी सोई-सुविधय वदलल्य आिेत. 
ल्य सुविधय फक्त ग्यमीण विंिय फक्त नयगरी भयगयांत उपलबध 
असतयत, िी दोनिीिडे असतयत.

तकतल्यमधल्े  अशी खूण िरून िगथीिरण पूण्ग िरय. 
तुमचल्य पररसरयत आढळणयऱल्य सवुिधयांिर पयच ियकल्े वलिय.

सो सुववधा ामीण नागरी
पेटट्रोल पांप
वचत्रपटगृिे

आठिडे बयजयर
प्रय्वमि आरोगल् िेंद्

पोलीस चौिी
िलय दयलन
ग्यमपांचयल्त

िृषी उतपन्न बयजयर सवमती
प्रय्वमि शयळय
मयधल्वमि शयळय
मियविद्यलल्

दुियन
बहुविध शुश्रूषय रुगणयलल्

मेटट्रो सटेशन
बसस्यनि
विद्यपीठ

आिृती ७.१ (अ) ि (आ) मधल्े दश्गिलेलल्य 
भयरतयतील िसतल्यांचे वनरीक्ण िरय ि उततरे द्य.
Ø िसतल्यांचे प्रियर ओळखय.

Ø िेंवद्त िसती िोणती आिे? तल्यचे ियरण ियल् 
असेल?

Ø विखुरलेलल्य िसतीचय भयग िोणतय आिे? तल्यचे 
ियरण ियल् असेल?

Ø ल्य िसतल्य भयरतयचल्य िोणतल्य प्रदेशयतील असतील, 
ल्यचय अांदयज िरय.

भ गोवलक सप ीकरण
भयरतयत िियमयनयतील वभन्नतय, पयणल्यची 

उपलबधतय, जवमनीचय उतयर ि सुपीितय ल्यांमुळे िसतल्यांचल्य 
आिृवतबांधयत विविधतय आढळते.

उततर भयरतील् मैदयनी प्रदेश, पूि्ग विनयरपट् टी, नम्गदेचे 
खयेरे, विांधल् पठयर ि शेतीखयली असणयरे भयरतयतील इतर 
भयग ल्य वठियणी िेंवद्त िसतल्य आढळतयत.

ल्यउलट मधल् भयरतयचय िनयचछयवदत भयग, 
रयजस्यनचय पश्चम ि दवक्ण भयग, विमयलल्यचय उतयर ि 
विखांवडत तसेच उांचसखल प्रदेशयत मयनिी िसतल्य विरळ ि 
विखुरलेलल्य आढळतयत.

आकती  (आ)आकती  ( )

रा ववचार करारा 
आिृती ७.१ ‘अ’ अयवण ‘आ’ ल्य उपग्िील् 

प्रवतमयांमधील िसतल्य नयगरी आिेत िी ग्यमीण ते सयांगय.

 मानवी वसती
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आकती  ( )  ॲमलेझॉन नदीचा सखल प्दलेि आकती  (आ)  सावो पावलो ि्र प्वतमा

आकती   सावो पावलो ि्र आकती   ॲमलेझॉन नदी  वन

क न प्ा
आकती  ( )  ॲम

आिृती ७.२ (अ) ि (आ) मधल्े ब्यझीलमधील 
िसतल्य दश्गिलल्य आिेत. तल्यांपैिी एि ॲमेझॉन नदीचल्य 
सखल प्रदेशयत असून दुसरी विनयऱल्यिरील प्रदेशयतील 
आिे. ल्य िसतल्यांचल्य आिवृतबांधयचे नीट वनरीक्ण िरय.  
आिृवतबांधयांचय प्रियर ओळखय ि तल्यांचे दयट विंिय विरळ 
वितरण ल्यांिर भयषल् िरय.

भ गोवलक सप ीकरण
ब्यझीलमधल्े सुरुियतीचल्य िसतल्य ल्ुरोपमधून 

आलेलल्य िसयितियद्यांनी वनमय्गण िेलल्य. ल्य िसतल्य 
प्रयमुखल्यने ब्यझीलचल्य विनयरी प्रदेशयत झयलल्य. आतय ल्य 
िसतल्य वििवसत झयलल्य असून तल्य दयट घनतेचल्य आिेत. 
ल्य िसतल्यांचल्य विियसयची प्रमुख ियरणे खयलीलप्रमयणे 
आिेत.

विनयरपट् टीचे सम ि दमट िियमयन, मुबलि पयणी 
पुरिठय, सयधनसांपततीची उपलबधतय, शेतीपूरि जमीन 
इतल्यदींमुळे ल्य भयगयत जमीन जरी िमी असली तरीिी दयट 
िसती आढळते. उदय., सयिो पयिलो

सयिो पयिलोचय प्रदेश सुपीि जवमनीचय आिे. 

ब्ाझीलमधील वस ्ां ्ा आकवतबंधाची दा्रणले 

िॉफीचल्य उतपयदनयसयठी िय प्रदेश सुल्ोगल् आिे. ल्य प्रदेशयत 
खवनजयचय मुबलि सयठय आिे. ल्य वठियणी ऊजवेचय अखांवडत 
पुरिठय िोतो. ल्े्े ियितुिीचल्य सोईिी चयांगलल्य वििवसत 
झयलल्य आिेत. िरील सि्ग ियरणयांमुळे सयिो पयिलो ल्े्े 
मयनिी िसती िेंवद्त झयलेली आढळते. आिृती ७.३ पिय.

ब्यझीलचल्य ईशयनल् भयगयतील उच्चभूमीचय प्रदेश 
अिष्गणग्सत असलल्यने ल्य भयगयत शेतीचय विियस मल्य्गवदत 
झयलय आिे. ल्य भयगयत ग्यमीण िसतल्य विखुरलेलल्य ि विरळ 
सिरूपयत आिेत.

विनयऱल्यिडून ब्यझीलचल्य अांतग्गत प्रदेशयत ॲमेझॉन 
नदीचल्य खोऱल्यत जयतयनय मयनिी िसतल्य अवधि विरळ िोत 
जयतयत. तल्यची प्रमुख ियरणे पुढीलप्रमयणे आिेत.
l प्रदेश घनदयट विषुििृततील् िनयने वल्यपलेलय आिे.  

आिृती ७.४ पिय.
l िियमयन रोगट असून मयनिी िसतीस अनुिूल नयिी. 
l सयधनसांपततीचय शोध ि ियपर ल्यांिर वनसग्गत:च मल्य्गदय 

आिेत.
l ल्य भयगयत ियितुिीचल्य सोई अवतशल् मल्य्गवदत 

सिरूपयत वििवसत झयलेलल्य आिेत.
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भारत नागरीकरण 
एिूण लोिसांखल्ेपैिी विती टक्े लोि शिरयांत 

रयितयत, तल्य आधयरे नयगरीिरणयची पयतळी ठरितय ल्ेते. 

सांगा पा्ू 

आकती   भारत  नागरीकरणाचा कल ( )

भारत  नागरीकरणाचा कल

आिृती ७.५ चे ियचन िरय आवण खयलील प्र्नयांची 
उततरे वलिय.
Ø १९६१ सयली नयगरीिरण विती टक्े झयले िोते?
Ø िोणतल्य दशियत नयगरीिरण सिय्गवधि िोते?
Ø िोणतल्य दशियत नयगरीिरणयची ियढ अवतशल् िमी 

िोती?
Ø रेषयलेखयचय िल पयितय भयरतयतील नयगरीिरणयबयबत 

तुमिी िोणतय वनषिष्ग ियढयल?

भ गोवलक सप ीकरण

आलेखयिरून असे सपष् िोते, िी भयरतयतील 
नयगरीिरणयचय िेग िमी आिे. भयरतयतील नयगरीिरणयचय 
िल २०११ सयली ३१.२% िोतय. तो वििवसत देशयांचल्य 
तुलनेत फयरच िमी िोतय. असे असले तरी देशयतील 

नयगरी लोिसांखल्ेत ियढ िोत आिे. नयगरीिरणयांसयठी 
उदल्यस आलेली निीन शिरे, तल्यांचय ियढतय विसतयर, तल्य 
शिरयांबयबतचे वनल्ोजन इतल्यदीबयबी मित्ियचल्य आिेत.

भयरतयतील नयगरीिरणयची पररशस्ती पयितय 
उततरेचल्य तुलनेत दवक्णेिडे नयगरीिरण जयसत झयलेले 
आढळते. गोिय िे सिय्गवधि नयगरीिरण झयलेले रयजल् 
आिे. ल्य रयजल्यतील सुमयरे ६२% लोिसांखल्य शिरी भयगयांत 
रयिते. वदल्ी िेंद्शयवसत प्रदेशयचे नयगरीिरण ८०% चल्य 
िर झयलेले आिे. तवमळनयडू, मियरयष्ट्र, गुजरयत आवण 
िेरळ ल्य रयजल्यांत नयगरीिरण अवधि झयले आिे. विमयचल 
प्रदेश, जममू-िय्मीर, उततरयखांड, वबियर आवण रयजस्यन 
ल्य रयजल्यांत नयगरीिरण िमी झयलेले आढळते.

ब्ाझील नागरीकरण 

क न प्ा

पृ  ४९ िरील तकतल्यत ब्यझीलमधील नयगरी 
लोिसांखल्चेी टक्िेयरी वदली आि.े ल्य तकतल्यचल्य आधयरे 

प्ा बरले मतले का 

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

भयरतील् उपखांडयलय खूप प्रयचीन इवतियस आिे. 
ल्य प्रदेशयतील लोि अनेि वपढ्यांपयसून नदीविनयरी, 
पठयरयिर ि डोंगरयांिरदेखील नयांदत आिेत. इांद्प्रस् 
(वदल्ी), वमव्लय, ियरयणसी, िडपपय, मोिेंजोदडो, 
उजजैन, प्रवत यन (पैठण) ल्य तल्य तल्य ियळयतील नयगरी 
िसतल्य िोतल्य. ल्यिरून भयरतयलय नयगरीिरणयची मोठी 
परांपरय आिे िे समजते.

तकतल्यतील मयवितीचल्य आधयरे शिरी लोिसांखल्ेची टक्ेियरी दश्गिणयरय क्ेत्रघनी नियशय सूचीसि तल्यर िरय ि टीप वलिय.

 नागरी लोकसं ्ा वारी रा ्ले कद्िावसत प्दलेि (ग ातील)

१. ०-२० विमयचल प्रदेश, वबियर, आसयम, ओवडशय

२. २१-४० मेघयलल्, उततर प्रदेश, अरुणयचल प्रदेश, छततीसगड, झयरखांड, रयजस्यन, वसक्ीम, 
वत्रपुरय, जममू आवण िय्मीर, नयगयलँड, मवणपूर, उततरयखांड, पश्चम बांगयल, आांध्रप्रदेश, 
िररल्यणय, अांदमयन आवण वनिोबयर बेटे, पांजयब, िनय्गटि, मधल्प्रदेश.

३. ४१-६० गुजरयत, मियरयष्ट्र, दयदरय आवण नगर ििेली, िेरळ, तवमळनयडू, वमझोरयम.

४. ६१-८० गोिय, पुदुच्चेरी, दमण आवण दीि, लक्द् िीप.

५. ८१-१०० चांदीगढ, रयष्ट्रील् रयजधयनी क्ेत्र वदल्ी (NCT).

िष्ग

नय
गर

ीि
रण

सत्रोत : जनगणनय २०११
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‘रषेयलेख’ तल्यर िरय. तल्यचय अभल्यस िरून खयलील प्र्नयांची 
उततर ेद्य.

ब्यझील-नयगरी लोिसांखल्ेची टक्ेियरी (१९६०-२०१०)

४७.१ ५६.८ ६६.० ७४.६ ८१.५ ८४.६

Ø आिडेियरीतील िषयांतर विती आिे?

Ø िोणतल्य ियळयत नयगरीिरण िेगयने झयलेले 
आढळते?

Ø आलेखयचे वि्लेषण िरणयरी पयच ियकल्े वलिय.

प्ा बरले मतले का 
खयलील दोन उपग्िील् प्रवतमयांचे वनरीक्ण िरय. 

भूरचनेचल्य सांदभय्गत िसतीचे िण्गन िरय. प्रयिृवति रचनेचय 
विचयर िरतय ल्य िसतल्यांचे स्यन िोठे आिे ते सयांगय. तल्यांचय 
आिृवतबांध ि भविषल्यतील विसतयरयचल्य मल्य्गदय शोधय.

द वैतांचले रंग

l आिृती ७.५ चल्य रेषयलेखयची ि ब्यझीलचल्य 
तुमिी ियढलेलल्य रेषयलेखयशी तुलनय िरय. दोनिी 
देशयांतील नयगरीिरणयत ियलयनुरूप िसय फरि 
िोत गेलय ल्यबद्ल पयच ओळी वलिय.

l पुढील मुद् द्यांचल्य आधयरे भयरत ि ब्यझीलमधील 
िसतल्यांची तुलनय िरय (आिृती ७.१ ि ७.२) 
ि तल्यिर सांवक्  टीप द्य. (अ) स्यन (ब) 
आिृवतबांध (ि) प्रियर (ड) विरळ-दयट.

भ गोवलक सप ीकरण
वििसनशील देशयांपैिी ब्यझील िय अवधि नयगरीिरण 

झयलेलय एि देश आिे. ल्य देशयचल्य नयगरीिरणयची प्रवक्रल्य 
िैवशष्टपूण्ग आिे. ब्यझीलची सुमयरे ८६% लोिसांखल्य 
शिरी भयगयांत रयिते. १९६० ते २००० ल्य चयर दशियांत 
नयगरीिरणयचय िेग जयसत िोतय; परांतु तल्यनांतर मयत्र 
ब्यझीलमधील नयगरीिरणयचय िेग मांदयिलय आिे.

ब्यझीलमधील प्रयमुखल्यने दवक्ण आवण आनिेल् 
भयगयांत ‘सयिो पयिलो’ ल्य मियनगरयत आवण द्ोवगि 
प्रदेशयत नयगरीिरणयची ियढ सिय्गवधि आिे. देशयतील 
फक्त ियिी भयगयांतच िोणयरी  लोिसांखल्ेची ियढ ि    

िसतल्यांचे िोणयरे िेंद्ीिरण लक्यत घेऊन ब्यझील सरियरने 
‘पश्चमेिडे चलय’ ल्य धोरणयलय प्रोतसयिन वदले आिे. 
तल्यमुळे ियिी भयगयांतच िोणयरे नयगरीिरण िमी िोऊन 
लोिसांखल्ेचे वििेंद्ीिरण िोईल आवण देशयतील 
लोिसांखल्य वितरणयतील असमतोल िमी िोईल.

आिृती ७.६ चय अभल्यस िरून ब्यझीलचल्य शिरी 
लोिसांखल्ेचल्य बयबतीत खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
Ø सिय्गवधि नयगरीिरण झयलेली रयजल्े िोणती?
Ø िोणतल्य रयजल्यांमधल्े नयगरीिरण िमी झयले आिे?
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आकती 

नकािािी मै ी

भ गोवलक सप ीकरण
नियशयिरून असे वदसून ल्ेते, िी देशयतील नयगरीिरण 

अांतग्गत भयगयपेक्य विनयरी भयगयत जयसत झयले आिे. 
उततरेिडील रयजल्यांपेक्य सयिो पयिलो, गोइआस, ररओ 
दी जनेररओ ल्य रयजल्यांत नयगरी लोिसांखल्य जयसत आिे. 

ब्यझीलमधील उच्चभूमी प्रदेश ि ॲमेझॉन नदीचल्य खोऱल्यत 
लोिसांखल्य िमी असलल्यने ल्य प्रदेशयत नयगरीिरण िमी 
आिे. ल्य भयगयत मॅनयॅस िे वनग्ो ि ॲमेझॉन ल्य नद्यांचल्य 
सांगमयिरील बांदर आिे. ल्य वठियणी नयगरीिरण जयसत 
झयलेले आढळते.

द वैतांचले रंग

ब्यझील आवण भयरत ल्य दोन देशयतील लोििसतीची 
रचनय, नयगरी आवण ग्यमीण लोििसती तसेच नयगरीिरण 
ल्यांबयबत एि पररचछेद वलिय.

रा डोक चालवा

Ø ब्यझीलमधील नयगरीिरणयिर पररणयम िरणयरे 
घटि िोणते?
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प्र्न १. अचूि पल्य्गल्यांस समोरील चौिटीत  अशी खूण िरय.
  (अ) िसतल्यांचे िेंद्ीिरण खयलील प्रमुख बयबीशी वनगवडत  

 असते.
   (i) समुद्सयशन्नधल्   
   (ii) मैदयनी प्रदेश   
   (iii) पयणल्यची उपलबधतय   
   (iv) िियमयन   
  (आ) ब्यझीलचल्य अयनिेल् भयगयत प्रयमुखल्यने िोणतल्य  

 प्रियरची िसती आढळते?
   (i) िेंवद्त    
   (ii) रेषयिृती   
   (iii) विखुरलेली   
   (iv) तयरयिृती   
  (इ) भयरतयमधील विखुरलेलल्य िसतल्यांचय प्रियर िुठे  

 आढळतो?
   (i) नदीियठी    
   (ii) ियितूि मयगयांचल्य लगत  
   (iii) डोंगरयळ प्रदेशयत   
   (iv) द्ोवगि क्ेत्रयत   
  (ई) नम्गदय नदीचल्य खोऱल्यत िेंवद्त िसती आढळते.
   (i) िनयचछयदन    
   (ii) शेतील्ोगल् जमीन   
   (iii) उांचसखल जमीन   
   (iv) उद्ोगधांदे   
  (उ) ब्यझीलमधील िमी नयगरीिरण असणयरे रयजल्  

 िोणते?
   (i) पयरय    
   (ii) आमयपय   
   (iii) एशसपररतो सयनतो   
   (iv) पॅरयनय   

प्र्न २. भौगोवलि ियरणे वलिय.
  (अ) पयणल्यची उपलबधतय िय लोििसतीस चयलनय देणयरय  

 प्रमुख घटि आिे.
  (आ) ब्यझीलमधल्े लोििसतीचे िेंद्ीिरण पूि्ग  

 विनयऱल्यलगत आढळते.
  (इ) भयरतयमधल्े नयगरीिरण ियढत आिे.
  (ई) ईशयनल् ब्यझीलमधल्े िसतल्य विरळ आिेत.
  (इ) उततर भयरतयत अनल् रयजल्यपेक्य वदल्ी आवण चांदीगड  

 इ्े नयगरीिरण जयसत झयले आिे.

प्र्न ३. ्ोडकल्यत उततरे वलिय.
  (अ) भयरत आवण ब्यझील ल्य देशयांत नयगरीिरणयबयबत  

 तुलनयतमि आढयिय घल्य.
  (अय) गांगय नदीचे खोरे आवण ॲमेझॉन नदीचे खोरे ल्यांतील  

 मयनिी िसतल्यांबयबत फरि सपष् िरय.
  (इ) मयनिी िसतल्यांची ियढ विवशष् स्यनीच झयलेली िय  

 आढळते?
प म 

इांटरनेट ि सांदभ्गग्ां्यांचल्य आधयरे ब्यझीलमधील ‘पश्चमेिडे 
चलय’ ि भयरतयतील ‘खेड्यिडे चलय’ ल्य धोरणयांविषल्ी मयविती 
वमळिय. तल्यांचे उद्ेश ि िोणयरे पररणयम ल्यांविषल्ी िगय्गत चचय्ग िरय.

***
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क न प्ा

दोनिी देशयांतील विविध क्ेत्रयांतील मयलिीबयबतचय 
तक्तय खयली वदलय आिे. ब्यझीलप्रमयणे भयरतयसांदभय्गत 
मयविती भरय ि तक्तय ििीत पूण्ग िरय.

भारत ले ववभाग ब्ाझील
-- बँियांचय वल्िसयल् खयसगी आवण सयि्गजवनि दोनिी
-- रेलिे खयसगी आवण सयि्गजवनि दोनिी
-- विमयन ियितूि खयसगी आवण सयि्गजवनि दोनिी
-- विद्ुतवनवम्गती मुखल्तिे सयि्गजवनि
-- लोि अयवण पोलयद 

उद्ोग
मुखल्तिे सयि्गजवनि

-- आरोगल् खयसगी आवण सयि्गजवनि दोनिी
-- वशक्ण मुखल्तिे सयि्गजवनि, ियिी खयसगी
-- दूरसांचयर खयसगी आवण सयि्गजवनि दोनिी

l तुमिी पूण्ग िेलेलल्य तकतल्यचल्य आधयरे ल्य दोनिी देशयांतील 
अ््गवल्िस्य िोणतल्य प्रियरची आिे ते सयांगय.

भ गोवलक सप ीकरण

अ््गवल्िस्ेचे तीन प्रियर तसेच अ््गवल्िस्ेतील 
विविध वल्िसयल्यांचे िगथीिरण आपण वशिलो आिोत. 
िोणतल्यिी देशयची अ््गवल्िस्य िी तल्य देशयतील 
वल्िसयल्, तल्यांचे प्रियर, विियस ल्यांिर अिलांबून असते. 

ोडले आ वू्ा

खयलील तकतल्यत ियिी वल्िसयल् वदले आिेत. तल्यांचे 
िगथीिरण िरय. ल्ोगल् रियनल्यत  अशी खूण िरय.

व ्ा प्ा वमक द ववती्क तती्क
दूरदश्गन प्रसयरण
मधमय्ल्यपयलन
ियरल्य आवण दोरी तल्यर िरणे.
गूळ तल्यर िरणे.
नयांगरयचय फयळ बनिणे

घरयचे बयांधियम

लयेि खवनज ियढणे.
ियिनवनवम्गती
भयत उतपयदन
अधल्यपन
बस चयलिणे.
वनियसयची ि जेिणयची सोल् िरणे

भारत आवण ब्ाझीलमधील आव क ्वसा् 
आिृती ८.२ विभयवजत ितु्गळयांत दोनिी देशयांतील 

स्ूल अांतदवेशील् उतपयदनयांचे ल्ोगदयन वदले आिे आवण तल्य 
देशयांतील लोिसांखले्ची विविध वल्िसयल्यांतील टके्ियरी 
वदली आिे. ल्य विभयवजत ितु्गळयांचय ियळजीपूि्गि अभल्यस 
िरय ि खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.

प्ा बरले मतले का 

 ्वस ा आवण ्वसा्

खयलील आलेखयचे ियचन िरून प्र्नयांची उततरे वलिय.
l २०१६ सयली िोणतल्य देशयचे रयष्ट्रील् उतपन्न 

सिय्गवधि िोते ि विती?

l ब्यझील आवण भयरत ल्यांची तुलनय िरतय, १९८० 
सयली िोणतल्य देशयचे रयष्ट्रील् उतपन्न अवधि िोते?

l ब्यझील आवण भयरत ल्यांची तुलनय िरतय, २०१६ 
सयली िोणतल्य देशयचे रयष्ट्रील् उतपन्न अवधि िोते?

l २०१६ सयली भयरत ि ब्यझील ल्य देशयांमधील स्ूल 
रयष्ट्रील् उतपन्नयांतील फरि सयांगय.

l सयल २०१६ मधील वििवसत रयष्ट्रे ि वििसनशील 
रयष्ट्र ल्यांचल्य स्ूल उतपन्नयतील फरि सयांगय.

स्ूल रयष्ट्रील् उतपन्न (G ) सन १९६० ते २०१६ 
(दशलक् ल्ु.एस. डॉलरमधल्े)

आकती  

ब्यझील
भयरत
सांल्ुक्त सांस्यने

`
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Ø प्रय्वमि वल्िसयल्यांमधल्े गुांतलेलल्य लोिसांखल्ेची 
टक्ेियरी िोणतल्य देशयत जयसत आिे?

Ø स्ूल अांतदवेशील् उतपयदनयत िोणतल्य देशयत तृतील्ि 
वल्िसयल्यांचे ल्ोगदयन अवधि आिे?

Ø स्ूल अांतदवेशील् उतपयदनयत द् वितील्ि वल्िसयल्यांचय 
विससय िोणतल्य देशयत जयसत आिे?

Ø भयरतयप्रमयणे ब्यझीलची अ््गवल्िस्य शेतीिर अयधयररत 
आिे, असे मिणतय ल्ेईल िय ते सियरण सयांगय.

भ गोवलक सप ीकरण

आिृती ८.१ मधल्े आपण पयविले, िी भयरतयचे 
रयष्ट्रील् उतपन्न ब्यझीलपेक्य अवधि आिे. ब्यझील िय 
देश जगयत खयणियम, शेती आवण िसतूवनमय्गण उद्ोगयत 
अग्ेसर असून, ल्य देशयतील सेिय वल्िसयल्िी मोठय 
प्रमयणयत ियढलेलय आिे. भयरतयतील सेिय वल्िसयल् ियढत 
असले, तरी भयरतयत शेती ियच प्रमुख वल्िसयल् आिे.

भयरतयप्रमयणेच ब्यझीलची अ््गवल्िस्यसुद्धय वमश्र 
सिरूपयची आिे. दोनिी देशयांची अ््गवल्िस्य वििसनशील 
आिे. तल्यांचे रयष्ट्रील् दरडोई उतपन्न अमेररिेचल्य सांल्ुक्त 
सांस्यनयांचल्य तुलनेत अवतशल् िमी आिे. मित्ियचे मिणजे 
भयरतयचे रयष्ट्रील् उतपन्न ब्यझीलचल्य तुलनेत जयसत असले, 
तरी भयरतयचे दरडोई उतपन्न ब्यझीलचल्य तुलनेत िमी आिे. 
ल्यचे ियरण शोधणल्यचय प्रल्तन िरय. तल्यसयठी पुढील तक्तय 
ियपरय.

तकतल्यतील मयवितीचल्य आधयरे सांगणियचय ियपर 

आकती 

िरून बहुरेषयलेख तल्यर िरय.
१९६० ते २०१६ दरडोई उतपन्न (ल्ु.एस. डॉलरमधल्े)

ब्ाझील 

५.५

२७.५
६७

२६.९

२४.३

४८.८

१७

२६५७

भारत

नकािािी मै ी
आिृती ८.३ चे वनरीक्ण िरय. ल्यमधल्े ब्यझीलमधील 

प्रमुख प्रय्वमि वल्िसयल्यांचे वितरण दयखिले  आिे. तल्यिर 
चचय्ग िरून खयलील मुद् द्यांचल्य आधयरे तुमिी िेलेलल्य 
वनरीक्णयांची नोंद िरय.

Ø ब्यझीलचल्य िोणतल्य भयगयत िॉफीचे उतपयदन 
प्रयमुखल्यने घेतले जयते?

Ø ब्यझीलमधल्े िोणिोणती अन्नधयनल् वपिे घेतयत?
Ø वपियांचे वितरण लक्यत घेतय िियमयनयचय अांदयज िरय.
Ø रबरयचे उतपयदन िोठे िेंवद्त झयले आिे?
Ø तक्तय पूण्ग िरय.

पीक प्कार पीक पादनाचले ले
अन्नधयनल् वपिे
नगदी वपिे
फळे ि फळभयजल्य

स ूल ंतदिी् पादनात ्वसा्वन्ा् ्ोगदान ( )

दलेिाचले नाव

ब्यझील २४० २०१० ३०६० ८८४०
भयरत ९० २८० ४५० १६८०

अमेररिेची सांल्ुक्त सांस्यने ३२५० १४२३० ३७४७० ५६२८०

अमेररिेची सांल्ुक्त सांस्यने िय वििवसत देश आिे. 
ल्य देशयमधील लोिसांखल्य जयसत असली तरीिी भयरतयपेक्य 
िमी आिे तसेच ती सयक्र आिे. ल्य देशयांिडे अनेि 
सियवमति िक् (पेटांट् स), आधुवनि तांत्रज्ञयन ि ल्यांवत्रि 
बळयचे सयमरल््ग आिे. तल्यमुळे रयष्ट्रील् दरडोई उतपन्नयचल्य 
बयबतीत िय देश ब्यझील ि भयरतयपेक्य खूप पुढे आिे.

भयरत आवण ब्यझील िे देश वििसनशील आिेत. 
अतल्यधुवनि तांत्रज्ञयन, वशक्ण, उद्ोग ल्यांबयबत िे देश 
प्रगवतप्यिर आिेत. 

स्ूल रयष्ट्रील् उतपन्न जयसत असले तरीिी भयरतयची  
लोिसांखल्य जयसत असलल्यने भयरतयतील दरडोई उतपन्न 
ब्यझीलचल्य तुलनेत िमी आिे.

रा ववचार करारा 
िोणतल्य प्रियरचे वल्िसयल् अ््गवल्िस्ेचय 

विियस िेगयने िरू शितयत?

१०

१९

७१

तृतील्िप्रय्वमि द् वितील्ि

्वसा्ात का्रत सणाऱ्ा लोकसं ्लेची वारी ( )
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भ गोवलक सप ीकरण
िलेती  ब्यझीलची उच्चभूमी ि विनयरी प्रदेशयत शेती िय 
वल्िसयल् िेलय जयतो. अनुिूल िि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 अग्ेसर देश आिे. िॉफीचे उतपयदन 
प्रयमुखल्यने वमनयस वझरयइस, सयिो पयिलो ल्य रयजल्यांत घेतले 
जयते. ल्य वपियांवशियल् िेळी, अननस, सांत्री ि इतर वलांबूिगथील् 
फळयांचे उतपयदनसुद्धय घेतले जयते.

आकती 

नकािािी मै ी

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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भ गोवलक सप ीकरण
ब्यझीलचय पूि्गभयग लोिखवनज, मँगनीज, वनिेल, 

तयांबे, बॉकसयईट, इतल्यदी खवनज सांपततीने सांपन्न आिे. 
दुग्गमतय, घनदयट अरणल्े, सु  खवनज  सयठयांसांबांधीचे 
अज्ञयन इतल्यदी प्रवतिूल घटियांमुळे देशयतील अांतग्गत 
भयगयतील खयणियम वल्िसयल्यचल्य विियसयिर मल्य्गदय 
आलल्य आिेत. खवनजयांची उपलबधतय ि देशयतील ियढतल्य 
मयगणीमुळे उच्चभूमी प्रदेशयतील खयणियम वल्िसयल् 
वििवसत झयलय आिे.
मासलेमारी  आिृती ८.३ चल्य आधयरे प्र्नयांची उततरे द्य.
Ø ब्यझीलचल्य अयनिेल् विनयऱल्यजिळ मयसेमयरी 

वल्िसयल्यचे िेंद्ीिरण झयले आिे. तल्यची दोन ियरणे 
वलिय.

Ø ब्यझीलमधल्े मोठय नद्य आिेत, तरीदेखील अांतग्गत 
भयगयत मयसेमयरीचय विियस झयलेलय नयिी. ल्यिर 
विचयर िरून तल्यची ियरणे सयांगय.

प्ा बरले मतले का 

ब्यझीलचल्य विनयऱल्यजिळील उषण ि ्ांड सयगरी 
प्रियियांची नयिे सयांगय.

ोडले आ वू्ा

भ गोवलक सप ीकरण

ब्यझील देशयलय सुमयरे ७४०० विमी लयांबीचय 
सयगरी विनयरय लयभलय आिे. ्ांड ि उषण प्रियियांचय 
सांगम तसेच विसतीण्ग भूखांडमांच ल्यांमुळे दवक्ण अटलयांवटि 
विनयऱल्यलगत मयसेमयरीचे उतिृष् क्ेत्र लयभले आिे. 
मयसेमयरी वल्िसयल् परांपरेने चयलत आलेलय आिे. िैल्शक्ति 

तसेच लियन समूियांमयफ्कत पयरांपररि तांत्र आवण उपिरणयांचय 
ियपर िरून िय वल्िसयल् िेलय जयतो. प्रयमुखल्यने सियेड्ग, 
िोळांबी, लॉबसटर, सयवड्गन, इतल्यदी जलचरयांची पिड 

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

आांतररयष्ट्रील् सतरयिर आव््गि वल्िियर िरतयनय 
अमेररिेचल्य सांल्ुक्त सांस्यनयचल्य चलनयशी (डॉलर) 
सयांगड घयतली जयते.  िे ल्य चलनयचे वचनि आिे. 
ब्यझीवलल्न ररल्यल (BR ) िे ब्यझीलचे चलन आिे. R  

िे ल्य चलनयचे वचनि आिे, तर भयरतील् रूपल्े (I R) िे 
भयरतील् चलन आिे. ` िे ल्य चलनयचे वचनि आिे.
एि अमेररिन डॉलर  R  ३.१२९७
एि अमेररिन डॉलर  ` ६४.१५३ 
( ीप चलनाचले ्ले दर सतत बदलत सतात )

खयलील छयल्यवचत्र शेतीवल्िसयल्यशी वनगडीत 
आिेत. िे शेतीचे प्रियर भयरत आवण ब्यझील ल्यांपैिी 
िोणतल्य देशयत प्रचवलत आिेत ते वलिय.
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िेली जयते. ब्यझीलमधल्े प्रयिृवति रचनय, घनदयट िने ि 
नद्यांचल्य पयणल्यचय िेग ल्यांमुळे गोड्य पयणल्यतील मयसेमयरी 
वििवसत झयलेली नयिी.

भारतातील िलेती 

क न प्ा

Ø भयरतयतील जियरी, गहू, तयांदूळ, ियपूस, ऊस, चिय, 
सफरचांद ल्य वपियांचे वितरण भयरतयचल्य आरयखड्यत 
वचनियांचल्य सयिययल्यने दयखिय. नियशयलय नयि द्य.

भ गोवलक सप ीकरण
भयरतयत ब्यझीलचल्य तुलनेने स्ूल अांतदवेशील् 

उतपयदनयत शेतीचे ल्ोगदयन अवधि अयिे; वशियल् शेती 
वल्िसयल्यत गुांतलेले मनुषल्बळिी जयसत आिे. भयरतयत 
शेती िय प्रयचीन ियळयपयसून चयलत आलेलय वल्िसयल् 
आिे. भयरतयचय सुमयरे ६०% भूभयग लयगिडीखयली आिे. 
ल्यची मुखल् ियरणे मिणजे विसतीण्ग मैदयने, सुपीि मृदय, 
अनुिूल िियमयनयचय दीघ्ग ियलयिधी, िियमयनयतील 
िैविधल् िी आिेत. 

भयरतयतील शेती िी मुखल्तिे वनिय्गि प्रियरची आिे. 
भयरतयत भयत, गहू, जियरी, बयजरी आवण मिय िी प्रमुख 
खयद्यन्न वपिे घेतली जयतयत. चिय, ऊस, िॉफी, ियपूस, 
रबर, तयग इतल्यदी नगदी वपिेिी घेतली जयतयत. भयरत िय 
विविध प्रियरची फळे, मसयलल्यचे पदय््ग ि भयजीपयलय 
वपििणयरय देश आिे.

मासलेमारी  भयरतयचल्य अ््गवल्िस्ेत 
मतसल्वल्िसयल्यची भूवमियिी मित्ियची आिे. खयऱल्य 
पयणल्यतील आवण गोड्य पयणल्यतील मयसेमयरीत भयरत 
अग्णी आिे. आियरयतील एि घटि, रोजगयरवनवम्गती, 
पोषणसतर ियढिणे आवण परिील् चलन वमळिणल्यिररतय 
मतसल्वल्िसयल्यचय उपल्ोग िोतो.

िेरळ, पश्चम बांगयल, ओवडशय, आांध्रप्रदेश, 
तवमळनयडू, गोिय आवण मियरयष्ट्रयतील विनयरप ीचल्य 
भयगयत रयिणयऱल्य अनेि लोियांचल्य आियरयत मयसे िय 
मित्ियचय घटि आिे. भयरतयलय एिूण सुमयरे ७५०० 
विमीचय सयगरी विनयरय लयभलय आिे. ल्य विनयऱल्यलगत 
मयसेमयरी िेली जयते. मयसेमयरीचल्य एिूण ियवष्गि 
उतपयदनयपैिी सयगरी मयसेमयरीचय ियटय जिळपयस ४०% 
आिे. िशी, बयांगडय, बोंबील, सुरमई, पयपलेट, वझांगे 

इतल्यदी जलचर अरबी समुद्यत आढळतयत. बांगयलचल्य 
उपसयगरयत शेिांडे, लबी चिई ( ूवप स), रयिस इतल्यदी 
जलचर आढळतयत.

गोड्य पयणल्यतील मतसल्पयलन नद्य, ियलिे, 
जलयशल्, तलयि इतल्यदींमधल्े चयलते. िटलय, रोहू, 
चोपडय, इतल्यदी गोड्य पयणल्यतील प्रमुख मयसे आिेत. 
देशयचल्य एिूण मतसल्वल्िसयल्यपैिी सुमयरे ६०% ियवष्गि 
उतपयदन गोड्य पयणल्यतील मयसेमयरीतून वमळते.

आिृती ८.२ मधल्े वदलेलल्य विभयवजत 
ितु्गळयांचल्य आधयरे, भयरत ि ब्यझील ल्य देशयांतील 
स्ूल अांतदवेशील् उतपयदनयांत द् वितील्ि वल्िसयल्यांचे 
ल्ोगदयन विती आिे ते सयांगय.

ोडले आ वू्ा

खाणकाम  भयरतयतील छोटय नयगपूरचे पठयर 
खवनजयांचे भयांडयर मिणून ओळखले जयते. ले््े खयणियम 
वल्िसयल् मोठय प्रमयणयत चयलतो. पूि्ग मियरयष्ट्रयत ि 
छततीसगढमधील िोरबय भयगयत िोळशयचल्य खयणी 
आिेत. आसयममधल्े वदगबोई, मियरयष्ट्रयजिळ अरबी 
समुद्यतील मुांबई ियल्, गुजरयतमधल्े िलोल, िोल्यली ले््े 
खवनज तेलयचल्य विविरी आिेत. बांगयलचल्य उपसयगरयत 
गोदयिरी नदीचल्य मुखयपयशी खवनज तेलयचे सयठे सयपडले 
आिेत. रयजस्यनमधल्े सांगमरिर, आांध्रप्रदेशयत िडयपपय ल्य 
दगडयांचल्य खयणी आिेत.
ब्ाझीलमधील ोग 

प्रमुख उद्ोगयांमधल्े लोि आवण पोलयद, ियिनजोडणी, 
खवनज तेलप्रवक्रल्य, रयसयल्वनि उतपयदन, वसमेंटवनवम्गती 
इतल्यदींचय समयिेश िोतो. तांत्रज्ञयनयिर आधयररत उद्ोग 
ियढत असले, तरी परांपरयगत उद्ोग मित्ियचे आिेत. 
सयखर, सुती ियपड, रेशीम ि लोिर उद्ोग तसेच 
खयद्यन्न प्रवक्रल्य ल्य उद्ोगयांचय ब्यझीलमधल्े चयांगलय 
विियस झयलेलय आिे. मोठय उद्ोगयांचे िेंद्ीिरण दवक्ण 
ि आनिेल् भयगयत झयले आिे. ईशयनल् ि पश्चमेिडील 
प्रदेश िमी वििवसत आिेत. ल्य प्रदेशयत गुांतिणूि िरणल्यस 
सरियर प्रोतसयवित िरत आिे.

िोधा पा्ू 
भयरतयतील मतसल्शेतीविषल्ी मयविती इांटरनेट ि 

सांदभ्गसयवितल्यतून घेऊन वटपण तल्यर िरय.
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भारतामधील ोग 
आिृती ८.४ मधील बोधवचनियांचे वनरीक्ण िरय.

l िी बोधवचनिे िोणिोणतल्य उद्ोगयांशी सांबांवधत आिेत 
ते ओळखय.

l ल्य उद्ोगयांसयठी िोणतय िच्चय मयल ियपरलय जयतो ते 
सयांगय ि तल्यनुसयर उद्ोगयांचे िगथीिरण िरय.

l भयरतयतील िोणतल्य भयगयतून िच्चय मयल उपलबध 
िोतो ल्यिर चचय्ग िरय ि ििीत नोंदिय.

भयरतयमधल्े विविध वठियणी उद्ोग स्यवपत झयले 
आिेत. िचचल्य मयलयची उपलबधतय, ऊजय्ग सयधने, 
आव््गि सयधने, मयगणी इतल्यदी घटियांमुळे उद्ोगयांचे 
असमयन वितरण झयलेले आिे.

झयरखांड, ओवडशय, छततीसगड, मधल्प्रदेश, 
रयजस्यनचय ियिी भयग तसेच िनय्गटि आवण तवमळनयडू 
ल्य रयजल्यांत धयतू खवनजयांचे सयठे आिेत. मिणून भयरतील् 
द् िीपिलपयचल्य ईशयनल् भयगयत धयतुवनवम्गतीचे उद्ोग 
िसलेले आिेत. बहुतयांश लोि-पोलयद उद्ोग ल्य 
भयगयत िेंवद्त झयलय आिे. ल्यचे मुखल् ियरण मिणजे 
मोठय प्रमयणयत उपलबध असलेले िोळशयचे सयठे आवण 
लोिखवनज सयठे िे आिे. तल्यचबरोबर दयमोदर-मियनदी 
खोऱल्यतील जलविद्ुत आवण अनेि शषणि विद्ुत 
िेंद्यांिडून वमळणयरी अखांवडत सिसत िीज ल्यांमुळेदेखील ल्य 
प्रदेशयत धयतू उद्ोगयांनय अवधि अनुिूलतय लयभली आिे. 

रयजस्यनयत तयांबे, वशसे आवण जसत, िनय्गटियत 
लोि-पोलयद, मँगनीज ि अॅलल्ुवमवनअम आवण तवमळनयडूत 

अॅलल्ुवमवनल्म िे धयतुउद्ोग वििवसत झयले आिेत. 
शेतीिर आधयररत उद्ोगयांमधल्े ियपूस, तयग आवण 

सयखर ल्य उद्ोगयांचे िेंद्ीिरण िे िचचल्य मयलयचल्य 
प्रदेशयत  झयलेले आिे. उदय., मियरयष्ट्र, उततर प्रदेश ल्े्ील 
सयखर उद्ोग, पश्चम बांगयलमधील तयग उद्ोग इतल्यदी. 
विविध रयजल्यांचल्य िनप्रदेशयांजिळ ियगद, प्यल्िूड, 
आगपे्टय, रयळ, लयख, लयिडी िसतूांची वनवम्गती इतल्यदी. 
िनोतपयदनयांिर आधयररत उद्ोग िेंवद्त झयले आिेत. 
िोिण ि िेरळचल्य विनयरी प्रदेशयत ियरल्य, फळप्रवक्रल्य, 
मयसेप्रवक्रल्य इतल्यदी उद्ोगयांचे िेंद्ीिरण झयलेले आिे.

िोल्यली, वदगबोई, नूनमती आवण बोनगयईगयि 
िी तेलशुद्धीिरण िेंद्े खवनज तेल उतपयदन िरणयऱल्य 
प्रदेशयत आिेत. म्ुरय आवण बरौनी िी तेलशुद्धीिरण 
िेंद्े विनयऱल्यपयसून अांतग्गत भयगयत असून ती तेल उतपयदन 
क्ेत्रयांपयसून दूर आिेत. वसमेंट उद्ोगयचे वितरण िेसुद्धय 
वसमेंटसयठी आि्ल्ि असलेलल्य िच्चय मयलयचल्य 
उपलबधतेिर आधयरलेले आिे.

गुजरयत, रयजस्यन आवण तवमळनयडू ल्य रयजल्यांमधले् 
मोठय प्रमयणयत वमठयचे उतपयदन िोते. ल्यांवत्रि, विद्ुत, 
ियिन, खते आवण असांखल् ग्यििोपल्ोगी उतपयदने, जल्य 
उद्ोगयांचे  िचचल्य मयलयिरील अिलांवबति िमी असत े
असे उद्ोग देशयत अनेि भयगयांमधल्े विखुरलेले आिेत. 
प्रयमुखल्यने मोठय शिरयांतून ल्य उद्ोगयांचे िेंद्ीिरण झयलेले 
आढळते.

आकती   बोधवच ्ले
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आकती   स ूल ंतदिी् ्ापारातील व्ससा

ब्यझील वल्यपयर
(एिूण रयष्ट्रील् उतपयदन %)

भयरत वल्यपयर 
(एिूण रयष्ट्रील् उतपयदन %)

भ गोवलक सप ीकरण

ब्यझीलमधून प्रयमुखल्यने लोिखवनज, िॉफी, िोिो, 
ियपूस, सयखर, सांत्री, िेळी इतल्यदींची वनल्य्गत िेली जयते. 
ब्यझील ल्ांत्रसयमग्ी, रयसयल्वनि उतपयदने, खते, गहू, ियिने, 
खवनज तेल, िांगण इतल्यदींची आल्यत िरतो.

जम्गनी, अमेररिेची सांल्ुक्त सांस्यने, िॅनडय, इटली, 
अजजेंवटनय, सौदी अरेवबल्य अयवण भयरत िे ब्यझीलचे प्रमुख 
वल्यपयरी भयगीदयर आिेत.

ब्यझीलचल्य स्ूल अांतदवेशील् उतपयदनयत वल्यपयरयचय 

ोडले आ वू्ा

्ापार  सोबतचल्य तकतल्यचे ियचन  
िरय ि उततरे वलिय.
Ø वल्यपयर सांतुलन मिणजे ियल्?
Ø वल्यपयर सांतुलनयचे प्रियर सयांगय.

Ø प्रतल्ेि िषय्गत िोणतल्य देशयची 
आल्यत िी वनल्य्गतीपेक्य जयसत 
आिे?

Ø ब्यझीलचे वल्यपयर सांतुलन िोणतल्य प्रियरयत ले्ते?
Ø भयरतयचे वल्यपयर सांतुलन िोणतल्य प्रियरयत ले्ते?

वन्ात  आ्ात आवण ्ापार संतुलन ( ंक  ्ु एस  डॉलरम ्ले)

भारत ब्ाझील
व वन्ात आ्ात वन्ात आ्ात

२००९-१० १७८७५१.४ २८८३७२.९ १५२९९४.७ १२७६४७.३
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२०११-१२ ३०४६२३.५३ ४८९१८१.३ २५६०३८.७ २२६२४३.४

२०१२-१३ २१४०९९.८ ३६१२७१.९ २४२५७९.८ २२३१४९.१

विससय २५% आिे. आिृती ८.५ चे वनरीक्ण िरय आवण 
ब्यझील ि भयरतयचल्य वल्यपयरयची तुलनय िरय.

भ गोवलक सप ीकरण
भयरत प्रयमुखल्यने चिय, िॉफी, मसयलल्यचे पदय््ग, 

िमयिलेले ियतडे, ियतडी िसतू, लोिखवनज, ियपूस, 
रेशीम ियपड, आांबे इतल्यदींची वनल्य्गत िरतो, तर खवनज 
तेल (पेटट्रोवलल्म), ल्ांत्रसयमग्ी, मोती, मौलल्ियन खडे, 
सयेने, चयांदी, ियगद, षधे इतल्यदी आल्यत िरतये.

ल्ुनयल्टेड विंगडम, अमेररिेची सांल्ुक्त सांस्यने, 
जम्गनी, जपयन, चीन, रवशल्य िे भयरतयचे प्रमुख वल्यपयरी 
भयगीदयर आिेत.

रा डोक चालवा

द वैतांचले रंग

रयजस्यनलय समुद्विनयरय नसूनिी ते्े वमठयचे 
उतपयदन िसे ियल् िोत असेल?

भारत ब्ाझील मै ी 
खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.

Ø BRI S ल्य लघुरूपयचय अ््ग ियल् िोतो?

Ø िय गट िधी स्यपन झयलय?
Ø ल्य गटयचे उद्ेश िोणते?
Ø िोणतल्य खांडयांतील देश ल्य गटयचे सदसल् नयिीत?
Ø ल्य गटयचे सदसल् देश िोणिोणतल्य खांडयांत आिेत?
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भ गोवलक सप ीकरण
भयरतयतील िंपनल्यांनी ब्यझीलमधल्े मोठय प्रमयणयत 

गुांतिणूि िरून अनेि द्ोवगि िेंद्े उभयरली आिेत. 
भयरतील् िंपनल्यांनी ब्यझीलमधील मयविती ि तांत्रज्ञयन, 

षधोतपयदन, ऊजय्ग, शेती वल्िसयल्, खयणियम, 
अवभल्यांवत्रिी आवण ियिन क्ेत्रयत गुांतिणूि िेली आिे.

ब्यझीलची भयरतयत िेली जयणयरी गुांतिणूि तल्य 
मयनयने अलप प्रमयणयत आिे. ब्यझीलमधील िंपनल्यांनी 
भयरतयत ियिन, मयविती ि तांत्रज्ञयन, खयणियम, ऊजय्ग, 
पयदत्रयणे, जैिइांधन इतल्यदी क्ेत्रयांत गुांतिणूि िेली आिे.

(ल्ु.एस. दशलक् डॉलरमधल्े)

प्र्न १. गयळलेलल्य जयगी ल्ोगल् शबद भरय.
  (अ) भयरतयचे दरडोई उतपन्न ब्यझीलपेक्य िमी आिे,  

 ियरण .....
   (i) िमी रयष्ट्रील् उतपन्न (ii) प्रचांड लोिसांखल्य
   (iii) मोठे िुटांब (iv) अन्नधयनल् िमतरतय

  (आ) ब्यझील देशयची अ््गवल्िस्य िी प्रयमुखल्यने  
 ............. वल्िसयल्यिर अिलांबून आिे.

   (i) प्रय्वमि (iii) तृतील्ि
        (ii) द् वितील्ि (iv) चतु््गि

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

(ल्ु.एस. दशलल्ु.एस. दशलल् क् डॉलरमधल्े)

वब्कसचल्य मयधल्मयतून ब्यझीलची भयरतयबरोबर 
ब्यझीलमधल्े सयमररि भयगीदयरी सुरू झयली आिे. भयरत 
आवण ब्यझीलमधल्े द् विपक्ील् गुांतिणूि िरयर झयलेले 
आिेत.

आिृती ८.६ मधल्े भयरत आवण ब्यझील ल्यांचल्यतील 
वल्यपयरयचय आलेख वदलय आिे. तल्यचे ियचन िरून 
पुढील प्र्नयांची उततरे वलिय.
Ø िोणतल्य िषथी भयरतयने ब्यझीलिडून आल्यत िेलेले 

मूलल्, ब्यझीललय वनल्य्गत िेलेलल्य मूलल्यपेक्य अवधि 
िोते?

Ø िोणतल्य िषथी भयरतयचे ब्यझीलशी झयलेले वल्यपयर 
सांतुलन सियांत अनुिूल िोते?

Ø २०१३ सयली झयलेलल्य वल्यपयर सांतुलनयबयबत भयषल् 
िरय.

Ø िोणतल्य िषय्गपयसून भयरतयचल्य वनल्य्गतीचे मूलल् 
ब्यझीलिडून झयलेलल्य आल्यतीचल्य मूलल्यपेक्य 
जयसत आिे?

Ø ब्यझील आवण भयरत ल्यांचल्य वल्यपयरी सांबांधयांबयबत 
टीप वलिय.

गेलल्य १५० िषयांपयसून ब्यझीलचे िॉफी 
उतपयदनयतील अग्गणल् स्यन ियल्म आिे, मिणूनच 
ल्य प्रदेशयलय जगयचय ‘िॉफी पॉट’ असे सांबोधले 
जयते. िॉफी िी इव्ल्येवपल्यतील मूळ िनसपती आिे. 
फ्ेंच िसयितियद्यांनी अठरयवल्य शतियचल्य आरांभी 
ब्यझीलमधील ‘पयरय’ रयजल्यत िॉफीची लयगिड िेली. 
िॉफीचल्य मळ्यांनय ‘फझेंडयॅस् ’ (Fazendos) असे 
मिटले जयते.

िोणतल्यिी देशयचल्य अ ््गवल्िस्ेत िर िय एि 
मित्ियचय भयग असतो. देशयत सि्गत्र विविध िसतू 
आवण सेिय ल्यांिर एिच िर असयिय, ल्य उदे्शयने 
भयरतयने  विक्री ि मूलल्िवध्गत िरयां िजी िसतू ि सेिय 
िरप्रणयली (GST) २०१७ पयसून अिलांबली आिे. 
ब्यझीलने िी िर प्रणयली १९८४ पयसूनच सिीियरली 
आिे.

भयरतयप्रमयणेच ब्यझीलमधल्ेिी िसतू ि सेिय 
िरप्रणयली (GST) बहुसतरील् आिे.आकती   भारताला ब्ाझीलकडन झाललेली आ्ात वन्ात

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

(आल्यत - वनल्य्गत दशलक् ल्ु.एस. डॉलरमधल्े)
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तृतील्ि
द् वितील्ि
प्रय्वमि

भयरतभयरत ब्यझीलब्यझील
एिूण रयष्ट्रील् उतपयदनयतील 

विभयगयांचे ल्ोगदयन

विभयगयत गुांतिलेलल्य 
लोिसांखल्ेची टक्ेियरी

  (इ) भयरत ि ब्यझील ल्य दोनिी देशयांची अ््गवल्िस्य 
  ............. प्रियरची आिे.

   (i) अवििवसत  (iii) वििवसत
      (ii) वििसनशील (iv) अवतवििवसत
प्र्न २. खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
  (अ) ब्यझीलचल्य पश्चम भयगयत खयणियम वल्िसयल्यचय  

 विियस अलप िय झयलय आिे?
  (आ) भयरत ि ब्यझील ल्य देशयत चयलणयऱल्य मयसेमयरी  

 वल्िसयल्यतील सयमल् ि फरि िोणते?
प्र्न ३. ियरणे सयांगय.
  (अ) ब्यझीलमधील दरडोई जमीन धयरणय भयरतयचल्य  

 तुलनेत जयसत आिे. 
  (आ) भयरत ि ब्यझील ल्य दोनिी देशयांमधल्े वमश्र  

 अ््गवल्िस्य आिे.

प्र्न ४. पुढील आलेखयचय अभल्यस िरून तल्यचे ्ोडकल्यत 
वि्लेषण िरय.
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प् न 

क न प्ा

आतयपल्ांत ब्यझीलबद्ल तुमिी बरीच मयविती 
वमळिली आिे. वमळयलेलल्य मयवितीचल्य आधयरे, तुमिी 
ब्यझीलमधील जल्य स्ळयांनय भेट देऊ इशचछतय, तल्यांची 
ल्यदी तल्यर िरय. ल्य पल््गटन स्ळयांचे िगथीिरण िोणतल्य 
पल््गटन प्रियरयत िरतय ले्ईल ल्यबद्ल वमत्रयांशी चचय्ग िरय ि 
िगथीिरण  िरून  दयखिय.

आिृती ९.१ चल्य आधयरे प्र्नयांची उततरे वलिय.

Ø १९९५ सयली िोणतल्य देशयांमधल्े अवधि पल््गटि 
आले?

Ø २००० सयली िोणतल्य देशयमधल्े अवधि परदेशी 
पल््गटि आले?

Ø िोणतल्य िषय्गपयसून भयरतयमधील परदेशी पल््गटियांची 
सांखल्य ियढलेली वदसते?

Ø २०१५ सयली दोनिी देशयांतील परदेशी पल््गटियांची 
सांखल्य विती िोती? तल्यतील फरि सयांगय.

Ø २०१० नांतर भयरतयतील परदेशी पल््गटि मोठय 
प्रमयणयिर ियढणल्यमयगचे ियरण ियल् असयिे?

भ गोवलक सप ीकरण

ब्ाझील 
पयांढऱल्य ियळूचल्य पुळणी, आिष्गि ि सिचछ सयगरी 

विनयरे, वनसग्गरमल् बेटे, ॲमेझॉन खोऱल्यतील घनदयट 
अरणल्े, विविध प्रियरचे प्रयणी ि पक्ी तसेच विविध उद्यने  
ल्यांमुळे आांतररयष्ट्रील् पल््गटि ब्यझीलिडे आिवष्गत िोतयत. 
‘ब्यझीवलल्य’ िे रयजधयनीचे निीन शिरसुद्धय पल््गटियांचे 

आकती   आंतररा ी् प् क सं ्ा

आिष्गण आिे. तसेच ररओ दी जनेररओ आवण सयिो 
पयिलो ल्यांसयरखी शिरे मोठय सांखल्ेने पल््गटियांनय आिवष्गत 
िरतयत. देशयतील अनेि भयगयांत पल््गटन िय मित्ियचय 
आव््गि वल्िसयल् आिे. ब्यझीलमधल्े पल्य्गिरणसनेिी 
पल््गटनयचय विियस िोत आिे.

सांगा पा्ू 

आिृती ९.२ चल्य आधयरे प्र्नयांची उततरे वलिय.

Ø िरील आलेखयचय प्रियर िोणतय?

Ø ल्य आलेखयत िोणतल्य बयबी दयखिलल्य आिेत?

Ø िोणतल्य देशयचल्य एिूण रयष्ट्रील् उतपयदनयत पल््गटन 
वल्िसयल्यचे ल्ोगदयन जयसत आिे?

Ø एिूण रयष्ट्रील् उतपयदनयचल्य तुलनेत पल््गटन वल्िसयल्यत 
गुांतलेली लोिसांखल्य जयसत असलेलय देश िोणतय?

भ गोवलक सप ीकरण

आिृती ९.१ मधल्े दयखिलल्यनुसयर २०१५ सयली 
भयरतयमधल्े भेट देणयऱल्य आांतररयष्ट्रील् पल््गटियांची सांखल्य 
ब्यझीलचल्य तुलनेत जयसत आिे. तसे असले, तरीिी पल््गटन 
क्ेत्रयचय एिूण रयष्ट्रील् उतपन्नयतील ियटय िय ब्यझीलपेक्य 
िमी आिे. िे प्रयमुखल्यने तल्य तल्य देशयांची लोिसांखल्य ि 
एिूण रयष्ट्रील् उतपन्न ल्यांचल्य मूलल्यिर अिलांबून आिे. 
तल्यनुसयर भयरतयचे रयष्ट्रील् उतपन्न ि लोिसांखल्य ब्यझीलचल्य 
तुलनेत खूपच जयसत आिे. (आिृती ९.२ पिय.) तल्यमुळे 
भयरतयचय एिूण रयष्ट्रील् उतपन्नयतील पल््गटन क्ेत्रयचय ियटय 

आकती   प् न व ्वस ा ( )

पल््गटन वल्िसयल्यत गुांतलेली लोिसांखल्य
एिूण रयष्ट्रील् उतपयदनयत पल््गटन वल्िसयल्यचे ल्ोगदयन

ब्यझील भयरत
१२%

१०%

८%

६%

४%

२%

०%

पल्
्गटि

 स
ांखल्

य ल
यख

यांत
 प् न  वा्तूक व संदलेिव्न

ब्यझील -  आांतररयष्ट्रील् पल््गटि सांखल्य
भयरत -  आांतररयष्ट्रील् पल््गटि सांखल्य

िष्ग
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ब्यझीलपेक्य िमी वदसतो ि ल्य क्ेत्रयतील लोिसांखल्ेचे 
प्रमयण जयसत वदसते.

रा ववचार करारा 
ब्यझीलमधील िोणतल्य घटियांमुळे अ्िय 

िैवशष्टयांमुळे िी पल््गटन स्ळे वनमय्गण झयली आिेत?

आकती   गले  वले ऑफि ंवड्ा

आकती   रर  दी नलेरर  ्ले ील पुळण

आकती   ब्ाझील सागरी प् न

आकती   व ं ा ललेणी

आकती   मनॉस ्ले ील फि बॉल स लेवड्म

आकती   गुवा्ा ी आसाम

भयरत ि ब्यझीलमधील ियिी पल््गटन स्ळे

भारत 
आिृती ९.१ मधील आलेखयिरून लक्यत ल्ेते, 

िी भयरतयतील आांतररयष्ट्रील् पल््गटियांची सांखल्य सतत 
ियढत आिे; परांतु िी ियढ २०१० पयसून अवधि झयलेली 
आढळते. आांतररयष्ट्रील् पल््गटियांचल्य सांखल्ेतील िी ियढ 
सयततल्पूण्ग आिे. परदेशी पल््गटि भयरतयत वतियवसि, 
सयांसिृवति, िैद्िील्, वल्िसयल् इतल्यदींसयठी ले्त 
असतयत. पल्य्गिरणपूरि पल््गटनयलय भयरतयतिी चयलनय 
वदली जयत आिे.

भयरतयचय वतियवसि ियरसय लक्यत घेतय देशयतील 
अनेि भयगयांत पल््गटनयचल्य भरपूर सांधी उपलबध आिेत. 
ल्यसयठी अनेि पल््गटनस्ळे वनमय्गण िेली जयत आिेत.
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ब्ाझीलमधील वा्तूक  आिृती ९.९ मधील ब्यझीलचल्य 
ियितूि मयगयांचल्य नियशयचय अभल्यस िरून पुढील प्र्नयांची 
उततरे वलिय.

Ø िोणिोणतल्य प्रियरचे ियितूि मयग्ग वदसत आिेत?

Ø िोणतल्य प्रियरचल्य मयगयांची घनतय जयसत वदसते?

Ø ठळिपणे वदसणयरय मियमयग्ग िोणतय? तो िोणतल्य 
वठियणयांनय जोडतो?

Ø लोिमयगयांचय विियस प्रयमुखल्यने िोणतल्य भयगयत 
झयलल्यचे वदसत आिे? ल्यचे ियरण ियल् असयिे?

Ø ब्यझीलचल्य िोणतल्य भयगयत ियितूि मयग्ग िमी 
आढळतयत? तल्यची िोणती ियरणे असयिीत?

भ गोवलक सप ीकरण

ब्यझीलमधल्े सि्गत्र सयमयनल्पणे रसते ियितूि आढळते. 

रा ववचार करारा 
एखयद्य प्रदेशयत ियितूि सेियांचय िोणयरय विियस 

लक्यत घेतय, ब्यझीलमधील ियितूि सेिेचल्य विियसयिर 
िोणतल्य घटियांचय प्रभयि पडलय आिे? प्रयिृवति 
रचनय ि जलप्रणयली ल्यांचय विचयर िरतय ब्यझीलमधल् े
िोणतल्य ियितूि सयधनयांचय उपल्ोग प्रयमुखल्यने  िेलय 
जयत असेल? 

नकािािी मै ी

आकती 

देशयतील ियितूि मयगयांमधल्े 
वनममल्यपेक्य जयसत ियटय 
रसते मयगयांचय अयिे. 
रसतल्यांची घनतय पूि्गभयगयत 
िेंवद्त झयलेली आिे. 
पश्चमेिडील ॲमेझॉन नदी 
खोऱल्यतील िनयचछयवदत 
प्रदेश ि दलदलल्ुक्त जमीन 
ल्यांमुळे रसते मयगयांचय विियस 
मल्य्गवदत झयलय आिे.

ॲमेझॉन नदीतून 
वल्यपयरी तत्ियिर 
जलियितूि िेली जयते. 
ल्य नदीचल्य मुखयपयसून ते 
पेरू देशयतील इक्वीटॉस 
ल्य वठियणयपल्ांत िी 
ियितूि िोते. जगयतील 
अांतग्गत जलियितुिीचय 
सियांत लयांब पल्य (सुमयरे 
३७०० विमी) ल्य मयगय्गने 
गयठतय ले्तो. पॅरयनय िी 

दवक्णियविनी नदी जलियितुिीसयठी उपल्ुक्त आिे.
ब्यझीलचल्य विनयरी भयगयतिी जलियितूि िोते.

ब्यझीलमधल्े लोिमयगयांचय जयसत विियस झयलेलय 
नयिी. रेलिे ियितूि सिसत असली, तरी वतचय उपल्ोग 
मोजकल्यच शिरयांपुरतय मल्य्गवदत आिे. िियई ियितुिीचे 
ल्ोगदयनिी मल्य्गवदत आिे.
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आकती 

नकािािी मै ी

भारतातील वा्तूक  आिृती ९.१० ि ९.११ चल्य 
आधयरे खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.

Ø ियितूि सेियांचे िोणिोणते प्रियर नियशयांमधल्े वदसत 
आिेत?

Ø िोणतल्य भयगयत रसते मयगयांची घनतय जयसत आिे?

Ø िोणतल्य भयगयत लोिमयगयांचे दयट जयळे आढळते?

Ø मित्ियची पयच बांदरे आवण पयच विमयनतळयांची नयिे 
वलिय.

Ø भयरतयचल्य िोणतल्य भयगयत ियितूि मयगयांचे  जयळे 
विरळ आिे? तल्यचे ियरण ियल् असयिे?
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आकती नकािािी मै ी

भ गोवलक सप ीकरण

भयरतयत ब्यझीलचल्य तुलनेत लोिमयग्ग ि रसते 
ियितुिीचे जयळे दयट आिे. रसते मयगय्गने दर िषथी सुमयरे 
८५% प्रियसी ियितूि आवण ७०% मयलियितूि िोत 
असते. 

लोिमयगयांचल्य विियसयमुळे प्रियसी ि मयलियितूि 
सुलभ झयली आिे. भयरतील् अ््गवल्िस्ेचल्य ियढीसयठी 
लोिमयगयांचे ल्ोगदयन मित्ियचे आिे. भयरतयत लोिमयग्ग 
नेिमीच प्रियसी ियितुिीचे प्रमुख सयधन रयविले आिे. 
भयरतयचल्य मधल्भयगयत, ईशयनल्ेिडील रयजल्यांत आवण 
रयजस्यनमधल्े लोिमयगयांचे जयळे विरळ आढळते. उततर 
भयरतील् मैदयनी प्रदेशयत लोिमयगयांचे दयट जयळे आिे.

जल्य देशयचय विसतयर अवधि असतो, तल्य देशयांत दूरचे 
अांतर पयर िरणल्यसयठी लोिमयगयांचे मित्ि जयसत असते.

जलमयग्ग िे ियितुिीचे 
सिसत सयधन आिे. देशयचल्य 
एिूण ियितूि मयगयांत अांतग्गत 
जलमयगय्गचय ियटय फक्त १% 
आिे. ल्यमधल्े नद्य, ियलिे, 
खयड्य आवण जलसयठे 
इतल्यदींचय समयिेश िोतो. 

आांतररयष्ट्रील् वल्यपयरयपैिी 
सुमयरे ९५% वल्यपयर सयगरी 
मयगय्गने िोतो. आांतररयष्ट्रील् 
वल्यपयरयवशियल्, देशयचय मुखल् 
भूभयग आवण बेटयांदरमल्यन 
ियितुिीसयठी जलमयगयांचय 
उपल्ोग िोतो.

ब्यझीलचल्य तुलनेत 
भयरतयतील आांतररयष्ट्रील् िियई 
ियितूि जयसत वििवसत झयली 
आिे. देशयतील तसेच अांतग्गत 
िियईमयगयांचय ियपरिी ियढत 
आिे.

ब्ाझीलमधील संदलेिव्न 

क न प्ा

तुमियांलय मयिीत आिेच िी ब्यझीलचय रेखयिृततील् 
विसतयर जयसत आिे. आितृी ९.१२ मधल्े ब्यझीलचल्य 

्ले नले्मी ल ात लेवा
ियितुिीचल्य सो चय विियस िय देशयचल्य जलद 

प्रगतीचे लक्ण आिे.

झीलमधील संदलेझीलमधील संदलेझीलमधील संद

प्ा बरले मतले का 

Ø वदगबोई ले््ून सियळी सयत ियजतय अरुणने 
आईलय फोन िेलय. जैसलमेरमधल्े तल्यचल्य आईने 
ते्ील स ावनक िेळेनुसयर तो विती ियजतय 
घेतलय असेल?
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आकती   ब्ाझील प्माणवलेळ
अवत पश्चमेिडील नयसेंटे दो ररआ मोआ िे वठियण 

‘अक्रे’ रयजल्यत असून तल्यचे स्यन ७° ३२' ३३'' दवक्ण 
अक्यांश ि ७३° ५९' पश्चम रेखयांशयिर आिे. अवत 
पूिवेिडील पोनटो दो सेकसयस िे परैबय रयजल्यतील वठियण; 
७° ०९' २८'' दवक्ण अक्यांश, ३४° ४७' पश्चम रेखयांशयिर 
आिे.

आिृती ९.१२ नियशयचय अभल्यस िरय आवण 
खयलील प्र्नयांची उततरे वलिय.
Ø नियशयत विती विभयग िेलेले वदसत आिेत?

Ø िे विभयग िशयचे आिेत?

Ø ‘जयगवति प्रमयणिेळेचल्य मयगे’ ल्यचय अ््ग ियल्?

Ø ब्यझीलमधील िोणतल्य भयगयतील िेळ इतर 
विभयगयांपेक्य पुढे आिे?

Ø िी िेळ इतर विभयगयांपेक्य विती वमवनटयांनी पुढे आिे?

Ø लयल रांगयची ठळि रेषय ियल् दश्गिते?

भ गोवलक सप ीकरण

ल्य देशयांचल्य रेखयिृततील् विसतयरयमुळे असे लक्यत 
ल्ेते, िी अवत पूि्ग आवण अवत पश्चम वबांदूांचल्य िेळेतील 

फरि १६८ वमवनटे (२ तयस ४८ वमवनटे) आिे. तल्यमुळे 
ब्यझीलमधल्े एिूण चयर प्रमयणिेळय मयनलल्य जयतयत. 
देशयत िेगिेगळे ‘ियल विभयग’ आिेत. ल्य प्रमयणिेळय 

प्रदेश रचनय, विसतीण्ग आियर, लोििसती 
विरवित प्रदेश, घनदयट िने इतल्यदी अड्ळ्यांिर मयत 
िरून दूरसांचयर सेिेचय विसतयर िरणे िे ब्यझीलचल्य 
अ््गवल्िस्ेलय एि आवियन िोते. अलीिडील ियिी िषय्गत 
ब्यझीलमधील दूरधिनी, मयविती तांत्रज्ञयन ि इांटरनेटचय ियपर 
ियढलय असून दूरसांचयर सेिेचय विसतयर मोठय प्रमयणयिर 
िोऊ लयगलय आिे.

अिियशतांत्रयचल्य बयबतीत ब्यझील सिदेशी 
तांत्रज्ञयनयचय विियस िरून उपग्ि अिियशयत सोडणल्यचल्य 
तल्यरीत आिे.
भारतातील संदलेिव्न 

आिृती ९.१३ चल्य आधयरे प्र्नयांची उततरे वलिय.

Ø भयरतील् मुखल् भूमीचल्य अवत पूि्ग ि अवत पश्चम 
टोियांिरील रेखयिृततयांमधील फरि ियढय. तो 
ब्यझीलचल्य तुलनेत विती जयसत विंिय िमी आिे ते 
शोधय.

Ø भयरतील् प्रमयणिेळेचे रेखयिृतत िोणते?

Ø भयरतील् प्रमयणिेळ आवण ग्ीवनच रेखयिृततयची िेळ 
ल्यांमधल्े अांशयतमि ि ियलयतमि फरि विती आिे?

Ø भयरतयत स्यवनि िेळय विती आिेत?

अवत पूिवेिडील ि अवतपश्चमेिडील स्यने वदली 
आिेत. ल्य दोन वबांदूांमधील िेळेतील फरियांची गणनय 
वमवनटयांमधल्े िरय.

ग्ीवनच िेळेचल्य (G T) अनुक्रमे २,३,४ आवण 
५ तयसयांनी मयगे आिेत. नियशयतील लयल रांगयची 
ठळि रेषय ब्यझीलची अवधिृत प्रमयणिेळ (BRT) 
दश्गिते. ती ग्ीवनच िेळेचल्य तीन तयस मयगे आिे.
ब्ाझीलमधील संदलेिव्नाचा ववकास  
ब्यझीलमधील दूरसांचयर सेिय अवतशल् वििवसत 
आवण ियल््गक्म आिे. ल्यमधल्े दूरधिनी, भ्रमणधिनी, 
दूरदश्गन प्रसयरण, आियशियणी प्रसयरण, 
सांगणि आवण इांटरनेट इतल्यदींचय समयिेश िोतो. 
ब्यझीलमधील ४५% पेक्य अवधि लोिसांखल्य 
इांटरनेटचय ियपर िरत आिे. ब्यझीलमधील 
दवक्णमधल् भयगयत दूरसांचयर सेिेचल्य पयल्यभूत सुविधय 
अवतशल् आधुवनि आिेत. उततर आवण ियल्वल् 
भयगयत मयत्र ल्य सेियांचय विियस लोिसांखल्ेअभयिी 
मल्य्गवदत सिरूपयत झयलय आिे.
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आकती   स ान व ववसतार

नकािािी मै ी

भ गोवलक सप ीकरण

भयरतयचय रेखयिृततील् विसतयर जयसत आिे. भयरतयतील 
अवत पूि्ग ि अवत पश्चम टोियांिरील रेखयिृततयमधील 
िेळेचय फरि सुमयरे १२० वमवनटयांचय आिे. परांतु भयरतयत 
एिच प्रमयणिेळ मयनली जयते. भयरतील् प्रमयणिेळेसयठी 
(IST) ८२° ३०'  पूि्ग रेखयिृतत वनश्चत िेले आिे. 
िे रेखयिृतत अलयियबयद शिरयजिळून जयते. भयरतील् 
प्रमयणिेळ िी ग्ीवनच िेळेचल्य ५ तयस ३० वमवनटे पुढे आिे.

भयरतयतील इलेकटट्रॉवनि मयधल्मयांचल्य प्रगतीमुळे 
दूरसांचयर उद्ोग िे अवतिेगयने ियढणयरे क्ेत्र बनले आिे. 
मयविती तांत्रज्ञयन आवण सांदेशििनयचल्य ल्ुगयतय सांगणि, 
भ्रमणधिनी, इांटरनेट अशय वडवजटल सयधनयांचल्य ियढतल्य 
प्रभयियमुळे िे क्ेत्र अवधि िेगयने विसतयरत आिे. भयरत 
िय सिय्गवधि समयट्ग फोन आवण इांटरनेट ियपरणयऱल्यांचय देश 
बनलय आिे.

सिदेशी तांत्रज्ञयनयचल्य आधयरे तल्यर 
िेलेले उपग्ि ि उपग्ि प्रक्ेपण तांत्र 
ल्यांचल्य ियपरयमुळे ल्य के्त्रयत भयरतयचय 
भविषल्ियळ उज्िल झयलय आिे.

रा ववचार करारा 

Ø वदल्ी ल्े्े दुपयरचे १२ ियजले 
आिेत. ब्यझीवलल्य ल्े्े विती 
ियजले असतील?

मा्ीत आ्ले का तु ्ांला 

रा डोक चालवा
सौरभ आवण अश्िनी िे दोघे 

भयरतयतील एिय बहुरयष्ट्रील् िंपनीत 
ियम िरतयत. तल्यांचल्य िंपनीची दोन 
विभयगील् ियल्य्गलल्े ब्यझीलमधील 
ररओ दी जनेररओ ि मॅनॉस ल्य 
वठियणी आिेत. ल्य दोघयांिडे 
प्रतल्ेिी एिय ियल्य्गलल्यशी सांपिय्गत 
रयिणल्यची जबयबदयरी आिे. तल्यांनी 
तल्यांचल्य िेळय ल्य ियल्य्गलल्यांचल्य 
१० ते ५ ल्य िेळयांशी जुळिून 
घेतलल्य आिेत. आतय सयांगय, ल्य 
दोघयांचल्य ियल्य्गलल्ीन िेळय भयरतील् 
प्रमयणिेळेनुसयर ियल् असतील?

इस्रो (ISRO) भयरतील् अिियश सांशोधन सांस्याः 
भयरतयतील अिियश सांशोधनयसांबांधीचे उपक्रम ल्य 

सांस्ेमयफ्कत रयबिले जयतयत.
आजपल्ांत इस्रोने उपग्ि प्रक्ेपणयत अनेि विक्रम 

प्रस्यवपत िेले आिेत.

ब्यझीलमधल्े ‘ब्यझीवलल्न अिियश एजनसी’ चल्य 
देखरेखीखयली देशयचल्य अिियश सांशोधनयचय ियल््गक्रम 
रयबिलय जयतो. आधुवनि आवण वििवसत तांत्रज्ञयनयची 
जोड देऊन ब्यझीलमधील अिियश सांशोधन ियल््गक्रमयचे 
धोरण आखले जयत आिे.
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प्र्न १. चूि िी बरोबर ते सियरण सयांगय.
  (अ) भयरतयतील नैसवग्गि विविधतेमुळे पल््गटन वल्िसयल्यचे 

 भविषल् उज्िल आिे.
  (आ) पल््गटन िय अदृ्ल् सिरूपयचय वल्यपयर आिे.
  (इ) देशयतील ियितूि मयगयांचय विियस िय देशयचल्य  

 विियसयचय एि वनदवेशयांि आिे.
  (ई) ब्यझील देशयची िेळ भयरतील् िेळेचल्य पुढे आिे.
  (उ) भयरतयत पल््गटन वल्िसयल्यचय विियस नवल्यनेच सुरू  

 झयलय आिे.
प्र्न २. ्ोडकल्यत उततरे वलिय.
  (अ) ब्यझीलमधील िोणते घटि पल््गटियांनय अवधि  

 आिवष्गत िरतयत?
  (आ) ब्यझीलचल्य अांतग्गत भयगयत लोिमयगयांचल्य विियसयत  

 िोणतल्य अडचणी आिेत?
  (इ) िोणतल्य सयधनयांमुळे सांदेशििन अवतशल् गवतमयन  

 झयले आिे?
प्र्न ३. खयलील आिृतीमधल्े ब्यवझवलल्यतून ३१ वडसेंबरचल्य 

सियळी ११ ियजतय विमयन वनघयले आिे. िे विमयन 
०° रेखयिृतत ओलयांडून निी वदल्ीमयगवे वलॉवदिोसटॉि 
ि ल्यवठियणी जयणयर आिे. जल्यिेळेस विमयन वनघयले 
तल्यिेळेस निी वदल्ी आवण वलॉवदिोसटॉि ल्े्ील 
स्यवनििेळ, वदिस ि तयरीख ियल् असेल ते सयांगय.

  (ई) मनमयड (iv) प्रमुख रसते मयग्ग
              (v) ४०° पश्चम रेखयिृतत
प्र्न ५. भौगोवलि ियरणे वलिय.
  (अ) ब्यझीलमधल्े पल्य्गिरणसनेिी पल््गटनयचय अवधि  

 विियस िेलय जयत आिे.
  (आ) ब्यझीलमधल्े जलमयगयांचय विियस झयलेलय नयिी.
  (इ) उततर भयरतील् मैदयनी प्रदेशयत लोिमयगयांचे जयळे  

 वििवसत झयले आिे.
  (ई) देशयचल्य सियांगीण विियसयसयठी ियितूि मयगयांचय  

 विियस उपल्ुक्त ठरतये.
  (उ) आांतररयष्ट्रील् वल्यपयरयसयठी सयगरी मयगयांिर अिलांबून  

 रयियिे लयगते.
प्र्न ६. फरि सपष् िरय.
  (अ) ॲमेझॉन ि गांगय नदीतील जलियितूि
  (आ) ब्यझीलमधील सांदेशििन ि भयरतयमधील सांदेशििन
  (इ) भयरतील् प्रमयणिेळ ि ब्यझीलची प्रमयणिेळ
प्र्न ७. वटपय वलिय.
  (अ) आधुवनि सांदेशििन
  (आ) भयरतयतील िियई ियितूि
  (इ) प्रयिृवति रचनय आवण अांतग्गत जलियितूि
  (ई) प्रमयणिेळेची उपल्ोवगतय

प्ा बरले मतले का प्रयरांभी ब्यझील िय देश अिियश सांशोधनयसयठी 
सांल्ुक्त सांस्यने ल्य देशयिर अवधि अिलांबून िोतय, 
परांतु अलीिडे चीन, भयरत, रवशल्य आवण ल्ुक्रेन ल्य 
देशयांचे सिियल््ग घेत आिे.

Ø देशयत विती प्रमयणिेळय असयवल्यत िे तुमिी 
िशयचल्य आधयरे ठरियल?

प्र्न ४. ल्ोगल् जोड्य जुळिय.
    ग    ब  ग
  (अ) टट्रयनस ॲमेझोवनल्न मयग्ग (i) पल््गटन स्ळ
  (आ) रसते ियितूि (ii) भयरतयतील रलेिसे्यनि
  (इ) ररओ दी जनेररओ (iii) सिुण्ग चतभुु्गजय मियमयग्ग

प म 
एखयद्य बांदरयलय/विमयनतळयलय/

सांदेशििन िेंद्यलय भेट देऊन तल्यची मयविती 
वलिय.

***



भारत व ब्ाझील मधील ववववध प्ाणी व वनसपती

वपऱ्ाना

ॲमलेझॉन नदीतील गुलाबी डॉल्फिन

घा्पात

म्ोगनी

कोरफिड

सोनलेरी तामररन

एकविंगी गेंडा

वनलवगरी ता्लेर िलेळी

गंगा नदीतील डॉल्फिन

खैर

रबर

माळढोक

वनलवगरी

कोंडोर
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