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दिशा (Directions) 

घटकाचे नाव स्पष्टपणे स्पष्ट करते की आपण या ववषयाच्या प्रश्ाांमधे्य अांतर वकां वा विशा शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.परां तु 

या ववषयावरील प्रश् हाताळण्यासाठी, आपल्याला िोन गोष्टी ांबद्दल अगिी स्पष्ट कल्पना असणे आवश्यक आहे. 

1. मूळ विशा/Basic Directions 

2. पायथागोरसचे प्रमेय 

मूलभूत दिशादििेश/ Basic Directions 

आमच्याकडे 8 मूलभूत विशावनिेश आहेत ज्या तुम्हाला अांतर आवण विशा प्रश्ाांचा प्रयत्न करण्यासाठी अगिी स्पष्ट असाव्यात. 

 

• एक महत्त्वाचा मुद्दा जो लक्षात ठेवला पावहजे तो म्हणजे उल्लेख न केल्यास व्यक्तीचे तोांड उत्तरेकडे आहे असे 

आपण नेहमी गृहीत धरतो. 

• पायथागोरस प्रमेय: या प्रमेयानुसार, "कणणचा वगण हा नेहमी काटकोन विकोणाच्या इतर िोन बाजूांच्या वगाांच्या 

बेरजेइतका असतो". 

समजा आपल्याकडे पाया p, उांची q आवण कणण r असलेला विकोण आहे. मग या प्रमेयानुसार: 

 

p2+q2=r2 
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आता तुमच्याकडे अांतर आवण विशा प्रश्न वापरण्यासाठी आवश्यक मूलभूत गोष्टी आहेत. चला तर मग यावरील काही प्रश्न 

पाहण्याचा प्रयत्न करूया जेणेकरून तुम्हाला हे प्रश्न सोडवण्याचा योग्य दृवष्टकोन कळेल. 

काही इतर मूलभूत गोष्टी/Some other basics 

1.B is to the east of A/.B हे A च्या पूवेस आहे. 

 

2. B is to the west of A./ B हे A च्या पश्श्चमेस आहे. 

 

3. B is to the north of A/ B हा A च्या उत्तरेस आहे. 

 

4. B is to the south of A/ B हा A च्या िवक्षणेस आहे. 

 

5. B is to the North East of A/ B हा A च्या ईशाने्यला आहे. 
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6. B is to the North West of A/ B हा A च्या वायवे्यस आहे. 

 

7. B is to the South East of A/ B हा A च्या आगे्नयेला आहे. 

 

8. B is to the South West of A/ B हा A च्या िवक्षण पश्श्चमेस आहे. 

 

उिाहरण 1: अशोक िवक्षणेकडे चालू लागला. 50 मीटर चालल्यानांतर त्याने उजवे वळण घेतले आवण 30 मीटर चालले. 

त्यानांतर त्याने उजवे वळण घेतले आवण 100 मीटर चालले. त्यानांतर त्याने डावे वळण घेतले आवण 30 मीटर चालत जाऊन 

थाांबले. तो सुरुवातीच्या वठकाणापासून वकती िूर आवण कोणत्या विशेने होता? 

Solution: 

अशोक िवक्षणेकडे चालू लागला.. 

 

50 मीटर चालल्यानांतर...... 

 

.. ..त्याने उजवे वळण घेतले... … 
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काही लोकाांना डावीकडे की उजवीकडे विशा ठरवण्यात शांका असते; ते उजवीकडे घड्याळाच्या विशेने आवण डावीकडे 

घड्याळाच्या उलट विशेने बिलू शकतात. तर आता बाणाच्या टोकापासून उजवीकडे (घड्याळाच्या विशेने) सरकत आहे. 

आवण 30 मीटर चालले 

.  

त्याने उजवे वळण घेतले … 

 

… आवण 100 मीटर चालले. 

 

त्याने डावे वळण घेतले 
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…आवण 30 मीटर चाललो. 

 

आता तो वकती पुढे गेला आहे हे शोधण्यासाठी आपण िोन गोष्टी तपासू: 

• कै्षवतज ववस्थापन/ Horizontal displacement 

• अनुलां ब ववस्थापन/ Vertical displacement 

• कै्षवतज ववस्थापन = 30+30 = 60 मी 

• अनुलां ब ववस्थापन = 100-50 = 50 मी 

• अांवतम ववस्थापन = √(602+502) = √(3600+2500) = √6100 = 10√61 मी 

आता प्रारां वभक श्स्थतीच्या सांिभाणत विशा शोधण्यासाठी, आपण िोन वबांिूांना जोडणारी एक रेषा काढू जी आपल्याला विशा 

िेईल.  

अशोक ज्या विशेला गेला तो वायव्य विशेला असल्याचे आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो. 

तर या प्रश्नाचे अांवतम उत्तर असेल “अशोक वायव्य विशेने 10√61 मीटर सरकला”. 

उिाहरण 2: जय वबांिू X पासून त्याची वॅ्हन सुरू करतो आवण पश्श्चमेकडे 10 वकमी अांतर कापतो, नांतर तो उत्तरेकडे वळतो 

आवण 7 वकमी अांतर कापतो. पुन्हा, तो उजवीकडे वळण घेतो आवण 25 वकमी अांतर कापतो. आता डावीकडे वळण 

घेतल्यानांतर तो ६ वकमी अांतर कापतो. शेवटी, तो डावीकडे वळण घेतो आवण 15 वकमी अांतर कापतो आवण Z पॉइांटवर 

थाांबतो. 

Q1. पॉइंट Z वर थांबण्यापूवी वॅ्हि कोणत्या दिशेिे धावत होती? 

1. उत्तर 

2. पूवण 

3. पश्श्चम 

4. िवक्षण 

5. यापैकी एकही नाही 

Q2. जय दबंिू X पासूि दकती अंतरावर आहे? 
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1. 23 वकमी 

2. 25 वकमी 

3. 17 वकमी 

4. 50 वकमी 

5. यापैकी एकही नाही 

Solution: 

जय त्याची वॅ्हन पॉइांट X पासून सुरू करतो आवण पश्श्चमेकडे 10 वकमी अांतर कापतो 

 

मग तो उत्तरेकडे वळतो 

 

आवण 7 वकमी अांतर व्यापते 

 

पुन्हा तो उजवा वळण घेतो 

 

…आवण २५ वकमी व्यापते 
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आता डावीकडे वळण घेतल्यानांतर त्याने 6 वकमी अांतर कापले. 

 

At last, he takes a left turn… 

 

… शेवटी तो डावीकडे वळण घेतो... 
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…आवण 15 वकमी कव्हर करते आवण Z पॉईांटवर थाांबते. 

 Q1 उपाय: पॉइांट Z वर थाांबण्यापूवी वॅ्हन पश्श्चमेकडे धावत असल्याचे आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो. 

तर बरोबर उत्तर C आहे. 

Q2 उपाय: कै्षवतज हालचाल = 10-25+15 = 0 वकमी 

• अनुलां ब हालचाल = 7+6 = 13 वकमी 

• तर अांवतम हालचाल = = √(02+132) = √169 = 13 वकमी 

• हालचालीची विशा उत्तरेकडे आहे. 

 

प्रश्ि - वबांिू B हा वबांिू A च्या पूवेस 40√2m आहे. वबांिू C वबांिू B च्या उत्तरेस 225 अांश उत्तरेला घड्याळाच्या विशेने 50m 

आहे. वबांिू D वबांिू C च्या उत्तर-पूवेस 30m आहे. राहुलने वबांिूपासून सुरुवात केली आहे. A, वबांिू ओलाांडल्यानांतर B हा वबांिू 

A च्या पूवेकडील वबांिू E वर पोहोचतो. त्याने उजवे वळण घेतले आवण काही अांतर चालल्यानांतर तो D वबांिूवर पोहोचतो. 

त्याने प्रवास केलेले एकूण अांतर शोधा? 

उपाय - प्रथम आपण काही रेषा काढू आवण वबांिू घेऊ, F आवण G अशा रेषा CF BE ला लां ब आहेत आवण रेखा DG ही रेषा 

CD चा ववस्तार आहे, जी BE रेषा वबांिू E च्या पूवण विशेला वाढवली जाते तेव्हा G वर वमळते. 

 

आवश्यक लाांबी AB + BE + ED आहे, AB ची लाांबी 40m आहे हे आपल्याला माहीत आहे. आम्हाला BE आवण ED शोधणे 

आवश्यक आहे. 

BE आदण ED साठी:- 

विकोण BCG मधे्य, कोन C 90 अांश आहे, कोन B आवण G 45 अांश आहेत आवण CG ची एकूण लाांबी 50m (समवमती) असणे 

आवश्यक आहे. 

• BG ² = BC2 + CG2 (PT प्रमेय) 

• BG2 = 502 + 502 = 2*502 

• BG = 50 √2 
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• DG = CG – CD = 50 – 30 = 20m लाांबी. 

दिकोण DEG मधे्य 

• DE/DG = Sin45 

• DE/20 = 1/ √2, DE = 20/ √2 = 10√2 

• EG/DG = Cos45 

• EG/20 = 1/√2, EG = 20/√2 = 10√2 

• लाांबी BE = BG – EG = 50√2 - 10√2 = 40√2 

• त्याच्याद्वारे कव्हर केलेले एकूण अांतर = AB + BE + ED = 40 √2 + 40 √2 + 10 √2 = 90 √2 

दिशा संवेििांच्या सावलीवर आधाररत संकल्पिा/ Shadow Based Concepts of Direction Sense 

सकाळी (सूयोियाच्या वेळी) 

• सूयण पूवण विशेला उगवतो. सूयोियाच्या वेळी/सकाळी माणूस उभा असेल तर माणसाची सावली नेहमी पश्श्चमेकडे 

पडते. 

संध्याकाळी (सूयाास्ताच्या वेळी) 

• सूयण पश्श्चम विशेला उगवतो. सूयाणस्ताच्या/सांध्याकाळच्या वेळी माणूस उभा असेल तर माणसाची सावली नेहमी 

पूवेकडे पडते. 

12 वाजता 

• यावेळी सावली नाही. यावेळी, सूयण आपल्या डोक्याच्या अगिी वर असतो, म्हणून 12 वाजता कोणतीही सावली तयार 

होत नाही. 

प्रश्िः  एके विवशी सकाळी सोनू आवण अश्खल समोरासमोर उभे होते. सोनूची सावली उजवीकडे पडली. अश्खल कोणत्या 

विशेला होता? 

उपाय - सकाळी सूयण पूवेला असल्यामुळे सावली पश्श्चमेला तयार होईल. अशा प्रकारे, सोनूच्या उजवीकडे पश्श्चमेकडे 

म्हणजेच सोनूचे तोांड िवक्षणेकडे आहे. त्यामुळे अश्खलचे तोांड उत्तरेकडे आहे. 

अंतर आदण दिशा संबंदधत प्रमुख मुदे्द /Key points related to Distance & Direction 

• मूलभूत विशावनिेश नेहमी लक्षात ठेवा. 

• पायथागोरस प्रमेय फक्त काटकोन विकोणासाठी वैध आहे. 

• उजव्या वळणाची विशा नेहमी घड्याळाच्या काट्याच्या विशेने असते. 

• डाव्या वळणाची विशा नेहमी घड्याळाच्या ववरुद्ध विशेने असते. 
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• उत्तरेची विशा वरच्या विशेला आहे. 

• पूवेची विशा उजवीकडे आहे. 

• पविमेची विशा डावीकडे आहे. 

• नेहमी चरण-िर-चरण प्रश्ाकडे जा. 

• शेवटी, अांतर आवण सापेक्ष विशा जाणून घेण्यासाठी प्रारां वभक आवण अांवतम वबांिूमधे्य सामील व्हा. 

• कोणतेही प्रश् असल्यास, सांबांवधत विशा विली जाते. म्हणजे P हे Q च्या उत्तरेस आहे, नांतर P आवण Q चे स्थान 

वमळववण्यासाठी तुम्ही मूलभूत विशावनिेश वापरू शकता. 
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