
सेत ूअभ्यासक्रम (ब्रीज कोसस) :  इयत्ता – नववी   
● प्रवर्तक   :  शालेय शशक्षण ववभाग,महाराष्ट्र शासन  
● प्रकाशक  :  राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 

● प्रेरिा   :      मा.रणशजतशसिंग देओल, (भा.प्र.से.) 

सचिव, शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
● मागतदशतक  :  मा.सूरज माांढरे , (भा.प्र.स.े) 

आयुक्त (शशक्षि), महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
मा.कैलास पगारे,(भा.प्र.से.) 
राज्य प्रकल्प संिालक,महाराष्ट्र प्राथचमक शशक्षि पररषद, मुंबई. 

● संपादक:  मा. एम.देवेंदर शसिंह, (भा.प्र.से.) 

     संिालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
● सहसंपादक  :  रमाकाांत काठमोरे  

सहसंिालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े 
● कायतकारी संपादक:  डॉ.नेहा बेलसरे, 

                             प्रािायत, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
श्री.सचिन िव्हाण, 

                     वररष्ठ अचधव्याख्यार्ा, सामाशिक शास्त्र ववभाग, 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े 

● संपादन सहाय्य :  डॉ.ज्योती राजपूत, 

अचधव्याख्यार्ा,सामाशिक शास्त्र 

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुिे. 
बाळासाहेब गायकवाड, 

       ववषय सहायक,सामाशिक शास्त्र ववभाग, 
        राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद ,महाराष्ट्र, पुि.े 

अण्णासाहेब कुटे, 
ववषय सहायक,शिल्हा शशक्षि व प्रशशक्षि संस्था,हहिं गोली . 

वनर्मिती सदस्य: 
 डॉ.नारायणकर हणमांत लक्ष्मण,८२७५४६३७५२ 
िंद्रभागाबाई यलगुलवार प्रशाला व उच्च माध्यचमक ववद्यालय,सोलापूर. 
 

 



ववद्यार्थ्ाांसाठी सिूना / ववद्यार्थ्ाांशी हहतगजु 
           ववद्याथी चमत्रानंो, शासनामार्त र् मागील शैक्षणिक वषातमध्ये ऑनलाइन व ऑर्लाईन दोन्ही माध्यमार्ून 
ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिववण्यासाठी ववववध प्रयत्न करण्यार् आल े आहेर्. त्यािाि एक भाग म्हिून राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशशक्षि पररषद, महाराष्ट्र, पुिे यांच्या मार्त र् ववद्यार्थ्ाांसाठी अध्ययनािी उिळिी आणि 
नवीन शकै्षणिक वषातर् शशकायच्या पाठ्यक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उदे्दश समोर ठेवून सेर्ू अभ्यासक्रम (Bridge 
Course) र्यार करण्यार् आलेला होर्ा. िाल ूशकै्षणिक वषत २०२२-२०२३ मध्ये शाळा वनयचमर्पिे सुरू होिार 
आहेर्. शैक्षणिक वषातच्या सुरुवार्ीला काही हदवस मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमािी उिळिी व्हावी आणि या 
वषीच्या इयत्तेच्या अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हे उहद्दष्ट ठेवून र्ुमच्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला 
आहे. 

१. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा असून यार् दोन िािण्यांिा समावशे आहे. हा अभ्यासक्रम सुरु 
करर्ाना सुरुवार्ीस पूवत िाििी सोडवावी. र्ी शशक्षकाकंडून र्पासून घ्यावी. 

२. िाििी स्वरूप : इयत्ता २ री र्े इयत्ता ५ वी - १५ गुि, इयत्ता ६ वी र्े इयत्ता ८ वी - २० गुि, इयत्ता ९ वी र् े
इयत्ता १० वी- २५ गुि  

३. पूवत िाििी नंर्र हा सरे्ू अभ्यास हदवसवनहाय क्रमाने सोडवावा. 
४. सेर्ू अभ्यासक्रमार् हदवसवनहाय र्यार केलेल्या कृवर्पत्रत्रकांिा समावशे आहे. हदलेल्या वनयोिनाप्रमािे 

कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवाव्यार्. 
५. सेर्ू अभ्यासक्रम हा इयत्ता व ववषयवनहाय असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकार्ील 

घटकावर/अध्ययन क्षमर्वेर आधाररर् आहे.  
६. मागील शैक्षणिक वषातर् र्ुम्ही नेमके काय शशकला हे समिण्यासाठी आणि पुढील इयत्तेिा पाठ्यक्रम 

समिून घेण्यासाठी, आपल्या अध्ययन क्षमर्ा वचृधिं गर् होण्यासाठी हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्मु्हाला मदर् 
करिार आहे. 

७. आपल्या कृवर्पत्रत्रका सोडवर्ाना अडिि आल्यास शशक्षक त्रकिं वा पालकािंी मदर् घ्या. 
८.  प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदललेा पाठ्याशं अचधक िांगल्या रीर्ीने समिून घेण्यासाठी णव्हडीओ शलिंक, माहहर्ी 

हदली आहे त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून घ्या. 
९. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे स्वयंअध्ययन करा. 
१०. सेर्ू अभ्यासार्ील कृर्ी करा/ स्वाध्याय मधील प्रश्ांिी उत्तरे स्वर्ंत्र िागा असल्यास त्याि सेर्ू अभ्यासार् 

शलहा, उत्तरासाठी स्वर्ंत्र िागा नसल्यास एका स्वर्ंत्र वहीर् सेर्ू अभ्यास कृर्ी/ स्वाध्याय सोडवावा. 
११. अचधक सराव व कृर्ी/उपक्रम अंर्गतर् असिारे प्रश् स्वर्ंत्रपिे कागदावर पूित करा. यासाठी शशक्षक, 

पालक यांिी मदर् घ्या. 
१२.  हदवसवनहाय र्यार केलेला सेर्ू अभ्यास पूित झाल्यानरं्र शेवटच्या हदवशी उत्तर िाििी सोडवा  र्ी 

शशक्षकाकंडून र्पासून घ्या.  
१३.  ववषय शशक्षकाचं्या मदर्ीने आपल्या उत्तरांिी खात्री करा. 

 



हा सेतू अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूणस करण्यासाठी मन:पूवसक शुभेच्छा ! 

शशक्षक / पालकाांसाठी सूिना 

  मागील शैक्षणिक वषातर् आपि ऑनलाइन माध्यमार्ून सवत ववद्यार्थ्ाांपयांर् शशक्षि पोहोिवण्यासाठी ववववध प्रयत्न केलेर्. 
मागील शैक्षणिक वषातर् ववद्यार्थ्ाांनी केलेल्या अध्ययनािी उिळिी व्हावी र्सेि नवीन शैक्षणिक वषातर् शशकाव्या लागिाऱ्या 
अभ्यासक्रमािी पूवतर्यारी हा दुहेरी उदे्दश ठेवून हा सेर्ू अभ्यासक्रम र्यार करण्यार् आला आहे. 

१. सेर्ू अभ्यासक्रम एकूि ३० हदवसांिा असून यार् दोन िािण्यांिा समावेश आहे. हा अभ्यासक्रम सुरु करर्ाना सुरुवार्ीस पूवत 
िाििी ववद्यार्थ्ाांकडून वगातर्ि सोडवून घ्यावी. शशक्षकांनी र्ी र्पासावी. त्यार्ील प्राप्त गुिांच्या नोंदी िर्न करून ठेवाव्यार्. पूवत 
िाििीवरून ववद्यार्थ्ाांच्या अध्ययन क्षमर्ा समिण्यास मदर् होईल.  

२. सेर्ू अभ्यासक्रम हा मागील इयत्तेच्या पाठ्यक्रमावर आधाररर् असून मागील इयत्तेिा पाठ्यक्रम व सध्याच्या इयत्तेिा पाठ्यक्रम यांना 
िोडिारा दुवा आहे. 

३. हा सेर्ू अभ्यासक्रम ववद्याथी कें हद्रर् आहे. 
४. सदर अभ्यासक्रम हा इयत्तावनहाय व ववषयवनहाय र्यार करण्यार् आला असून र्ो मागील इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकाशी संलग्न व 

त्यार्ील घटकांवर आधाररर् आहे. 
५.  सदर अभ्यासक्रमार् घटक व उपघटकवनहाय कृवर्पत्रत्रकांिा समावेश आहे. कृवर्पत्रत्रका या अध्ययन वनष्पत्ती / क्षमर्ा ववधाने 

डोळ्यासमोर ठेवून र्यार करण्यार् आल्या आहेर्. 
६. शशक्षकांनी प्रत्येक ववद्यार्थ्ाांकडून सदरिा सरे्ू अभ्यासक्रम हदवसवनहाय वनयोिनाप्रमािे पूित करून घ्यावा. 
७. कृवर्पत्रत्रकेर् पूवत ज्ञानावर आधाररर् काही प्रश् हदले आहेर्, हे प्रश् ववद्यार्थ्ाांना शशक्षकांनी र्ोंडी वविारून त्या प्रश्ांिी उत्तरे घ्यावीर्. 
८. कृवर्पत्रत्रकेर् ववद्यार्थ्ाांसाठी कृर्ी/ स्वाध्याय/उपक्रम हदले आहेर् शशक्षकांनी र्े हदवसवनहाय स्वर्ंत्र वहीर् पूित करून घ्यावेर्.  
९. अचधक सराव कृर्ी/ उपक्रमासाठी पालकांनी आपल्या पाल्यास मदर् करावी. 
१०. प्रत्येक कृवर्पत्रत्रकेर् हदलेला पाठ्यांश अचधक िांगल्या रीर्ीने ववद्यार्थ्ाांना समिावा यासाठी णव्हडीओ शलिं क, माहहर्ी हदली आहे 

त्यांिा उपयोग करून संकल्पना समिावून द्यावी.  
११. सेर्ू अभ्यासार् क्रचमक पाठ्यपुस्तकार्ील हदलेला उपघटक/पाठािे ववद्यार्थ्ाांना स्वयंअध्ययन करण्यास सांगावे. 
१२. ववद्याथी प्रत्येक कृवर्पत्रत्रका स्वप्रयत्नाने सोडवेल याकडे शशक्षकांनी लक्ष द्यावे, आवश्यक र्ेथे ववद्यार्थ्ाांना मदर् करावी. 
१३.  वनश्चिर् केलेल्या कालावधीनंर्र शेवटी उत्तर िाििी घ्यावी. र्ी िाििी र्पासून ववद्याथीवनहाय गुिांिी  नोंद ठेवावी. ववद्यार्थ्ाांच्या 

अध्ययन क्षमर्ेर्ील बदल आपल्या लक्षार् येण्यास मदर् होईल. 
१४.  पूवत िाििी व उत्तर िाििी वरून ववद्याथीवनहाय ववश्लेषि करा. यावरून कोित्या अध्ययन क्षमर्ा ववकशसर् झाल्या व कोित्या 

अध्ययन क्षमर्ा वाढीसाठी प्रयत्न करिे गरिेिे आहे हे पाहून पुढील अध्यापनािी हदशा वनश्चिर् करा.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता :- 9 वी                                                        पवूस िािणी                                     ववषय:- सामाशजक शास्त्र (भूगोल) 
गुण :- 25                                                                                                                वेळ :- 1.30 तास 
           
प्रश्न १. अिूक पयासय वनवडून ववधाने पूणस शलहा.                                                                                       05 
 (अ) भूकविाि े---------- हे दोन थर आहेत. 
  (i) बाह्य व अंर्र कवि 
  (ii) खंडीय व महासागरीय कवि 
  (iii) भूपृष्ठ व महासागरीय कवि 
  (iv) प्रावरि व गाभा 
 (आ) वाळवांटी प्रदेशात ............ कमी असल्याने हवा कोरडी असते. 
  (i) ससापके्ष आद्रतर्ा 
  (ii) वनरपेक्ष आद्रतर्ा 
  (iii) सांद्रीभवन 
  (iv) बाष्पधारि क्षमर्ा 
 (इ) सागरी प्रवाहाांच्या जवळील ककनारपट्टीच्या प्रदेशात खालीलपैकी -------- पररणाम होत नाही. 
  (i) पितन्य 
  (ii) र्ापमान 
  (iii) भूमीय वारे 
  (iv) क्षारर्ा 
 (ई) औद्योर्गक ववकासावर खालीलपैकी --------- घटक प्रत्यक्ष पररणाम करत नाही. 
  (i) पािी 
  (ii) वीि 
  (iii) मिूर 
  (iv) हवा 
 (उ) पृथ्वीच्या पररव लनास २४ तासाांिा कालावधी लागतो. एका तासात पथृ्वीवरील ............... 
  (i) ०५ रेखावृत्ते सूयातसमोरून िार्ार्. 
  (ii) १० रेखावृत्ते सूयातसमोरून िार्ार्. 
  (iii) १५ रेखावृत्ते सूयातसमोरून िार्ार्. 
  (iv) २० रेखावृत्ते सूयातसमारून िार्ार्. 
प्रश्न 2. सुबक आकृत्या काढून नावे द्या.                                                                                                         04 
 (अ) पृथ्वीच्या अंर्रंगािी सुबक आकृर्ी काढून नावे शलहा. 
 (आ) िुंबकीय ध्रुव व ववषुववृत्त 
 
 



प्रश्न 3. भौगोशलक कारणे शलहा. (कोिरे्ही 3 )                                                                                                  06 
(अ) पृथ्वी च्या अंर्रंगार् र्रक आढळर्ो. 
(आ) ढग हे आकाशार् र्रंगर्ार्. 
(इ) सागरर्ळरिनेिा अभ्यास मानवास उपयकु्त आहे. 
(ई) नागरी भागार् सावतिवनक सुववधा क्षेत्र अत्यावश्यक असर्े. 
(उ) भूमी उपयोिनानसुार प्रदेशािे ववकशसर् व ववकसनशील असे वगीकरि करर्ा येर्े. 

प्रश्न 4. नकाशािे वनरीक्षण करून खालील प्रश्नाांिी उत्तरे शल हा.                                                                             05 

 
(अ) ववषुववृत्ताकडून धु्रवांकडे वाहिारे प्रवाह कोित्या प्रकारिे आहेर्? 
(आ) धु्रवीय प्रदेशाकडून ववषुववृत्ताकडे वाहिारे प्रवाह कोित्या प्रकारिे आहेर्? 
(इ) सागरी प्रवाह वर्ुतळाकार त्रर्रर्ाना त्यांच्या हदशेर् उत्तर व दशक्षि गोलाधातर् कोिर्ा र्रक हदसर्ो? 
(ई) ज्या भागार् दोन्ही प्रकारिे प्रवाह एकत्र येर्ार् त्यारठकािी नेमके काय घडर् असले? 
(उ) दोन वेगळ्या प्रकारि ेप्रवाह एकत्र येर्ार् अशा भागाच्या त्रकनाऱ्यालगर् असिारी मानवी वस्ती व त्यांिे व्यवसाय यांच्याशी कोिर्ा 

सहसंबंध असर्ो? 
प्रश्न 5. उत्तरे शलहा.    (कोिरे्ही 1 )                                                                                                          05 
 (अ) सागरिल गवर्शील कशामळेु होर्े? 
 (आ) ग्रामीि भूमी उपयोिनार् शेर्ी का महत्त्वािी असर्?े 
 
                                 ================================================== 

 
 
 
 



राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता : नववी   ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)  हदवस : पहहला 
================================================================================= 

सांदभस :-  इयत्ता : ८ वी  ववषय :भूगोल   प्रकरि : १०. क्षेत्रभेट 
****************** 

अध्ययन क्षमता  : -   
 एखाद्या क्षेत्रािी वनवड करून क्षेत्रभेटीिी कायतवाही करि,े प्रश्ावली र्यार करिे.  
 माहहर्ीिे  ववश्लषेि करून अथतवनवतिन करि,े अहवाल र्यार करिे.  
 भौगोशलक साधनांिा उपयोग करून ववववध स्थळे व प्रदेश शोधर्ा येि,े स्थावपर् करर्ा येि.े अहवाल र्यार करर्ा येि े

पहहले काही बाबी आठवूया !                                  

१) क्षेत्रभेटीिी पूवतर्यारी कशी कराल ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२)  नमुना प्रश्ावलीिा उपयोग कशासाठी केला िार्ो? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) क्षेत्रभेटी दरम्यान कुठल्याही वस्तूिे आपल्याकडून नुकसान होिार नाही यािी काळिी कशी घ्याल? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४) क्षेत्रभेटीसाठी र्ुम्ही कोिरे् साहहत्य घ्याल? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

उपक्रम : गुगल मॅपच्या साहाय्याने र्ुमिे गाव र् ेवनयोशिर् क्षेत्रभेटीिे रठकाि अंर्र काढा. कागदावर र्े र्ीनही प्रकारिे नकाशाप्रमाि काढून 
दाखवा.  
करून पाहूयात – 
 आर्ा खालील प्रमािे कृर्ी करूयार् . 
आवश्यक साहहत्य – 
             नोंदवही, नमुना प्रश्ावली, पेन, पेन्सिल, मोिपट्टी, टेप, होकायंत्र, नमुना गोळा करण्यासाठी वपशवी, नकाशा, कॅमेरा, दुबीि इत्यादी, 
इयत्ता : ८ वी व ९ वीिे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तक 
 
 



अध्ययन अनुभव  / कृती –  
             वनयोशिर् क्षेत्रभेटीिी पूवतर्यारी करर्ाना सवत प्रथम क्षेत्रभेटीिे रठकाि ठरवा, यामध्ये प्राकृवर्क भूरूप,े नदीत्रकनारा, धरि, सागर   
त्रकनारा, पयतटनस्थळ, भौगोशलक घटकांशी संबंचधर् संग्रहालय त्रकिं वा कायातलय, खेडेगाव, वनक्षते्र इत्यादी. स्थावनक पररन्सस्थर्ीिी माहहर्ी घेऊन 
घटकांिी वनवड करावी व भेटीसाठी आवश्यक र्ी परवानगीपत्रे र्यार घ्यावीर्. त्यारठकािाला भेट देण्यािा हेर्ू वनश्चिर् करावा. िसे मानव आणि 
पयातवरि यांच्यार्ील सहसंबंध िािून घेण्याच्या दृष्टीने भौगोशलक क्षेत्रभेटी अत्यंर् उपयुक्त असर्ार्. क्षेत्र भेटीमधे्य आपि कोिकोित्या घटकांि े
वनरीक्षि करिार आहोर् र्े ठरवून घ्या. ज्या रठकािी आपि भेट देिार आहोर् त्या रठकािािा नकाशा व र्ेथे िाण्याच्या मागातिा नकाशा यांिा 
अभ्यास करावा. क्षेत्र भेटीच्या रठकािािे अंर्र त्रकर्ी आहे, र्ेथे िाण्यािे वाहर्ुकीिे मागत,िसे की रस्ते, लोहमागत व िलमागत यािा अभ्यास 
करावा. वाहर्ुकीिी साधने ज्यामधे्य बस, रेल्वे, होडी यािी माहहर्ी घ्यावी. क्षेत्रभेटीसाठी लागिारा वेळ या संदभातर् वनयोिन करा. शशक्षकांि े
मागतदशतन घऊेन व क्षेत्रभेटीच्या हेर्ूनुसार ववद्यार्थ्ाांनी नमनुा प्रश्ावली र्यार करावी. 
             सोबर् वनयोशिर् क्षेत्र भेटीसाठी नोंदवही, नमुना प्रश्ावली, पेन, पेन्सिल, मोिपट्टी, टेप, होकायंत्र, नमुना गोळा करण्यासाठी वपशवी, 
नकाशा, कॅमेरा, दुबीि इत्यादी वस्तू बरोबर घ्याव्यार्. वनयोशिर् क्षेत्र भेटीसाठी िार्ाना स्वर्ःिी व इर्रांिी सुरशक्षर्र्ा पाहि ेआवश्यक आहे. 
क्षेत्र भेटी दरम्यान शशक्षकांच्या सूिनांिे योग्य पालन करावे. दगुतम, अनोळखी रठकािी एकटे िाऊ नय.े क्षेत्र भेटीच्या पररसरार् वावरर्ाना 
स्थावनक लोकांशी सपंकत  साधून रे्थील पररन्सस्थर्ीिा आढावा घ्यावा. क्षेत्र भेटीदरम्यान आपल्या कडून रे्थील पयात वरिािे नुकसान होिार नाही 
यािी काळिी घ्यावी. आपत्कालीन न्सस्थर्ीसाठी प्रथमोपिार पटेी बरोबर ठेवावी. क्षेत्र भेट पूित झाल्या वर प्राप्त झालेल्या माहहर्ीच्या आधारे 
अहवाल लेखन करावे. त्यासाठी पुढील मुद्दद्यांिा वापर करावा. आवश्यक र्ेथे छायाचित्रे िोडावीर्. प्रस्तावना,  स्थान व मागत नकाशा, प्राकृवर्क 
घटक, हवामान, लोकसखं्या, पयातवरिीय समस्या व उपाय भूमी-उपयोिन व वनष्कषत . 

****************** 
काय समजले? –   (ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले? ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****************** 
अर्धक माहहती येथून र्मळेल –  
 याि सदंभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयकु्त आहेर्-  
https://tinyurl.com/y6buo3vf      https://tinyurl.com/y44j8spx 
https://tinyurl.com/y3kn7khu 
 र्सेि इयत्ता : ८ वी ि ेभूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : १०. क्षेत्रभेट. व ९  वी िे भूगोल ववषयािे 
पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : १. मधील क्षेत्रभेट 

****************** 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y6buo3vf
https://tinyurl.com/y44j8spx
https://tinyurl.com/y3kn7khu


इयत्ता : नववी              ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)                                     हदवस : दुसरा 
 

या प्रश्नाांिी उत्तरे शोध ू–  
प्रश्न १ :  क्षेत्रभेटीदरम्यान कि-यािे व्यवस्थापन कसे कराल? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न २ : क्षेत्रभेटीदरम्यान कोि-कोित्या गोष्टीिी काळिी घ्याल?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ३ : क्षते्रभेटीदरम्यान ववववध प्रकारिी माहहर्ी र्मु्ही कशी चमळवाल? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ४ : क्षेत्रभेटीच्या अनुषंगाने र्ुम्ही कोित्या गोष्टीिी छायाचित्र ेकाढाल? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

****************** 
अर्धक सराव करू -  
१) पुढील शलिं क वापरून माहहर्ी चमळावा.  https://tinyurl.com/vnddd2ww 
२) इयत्ता : ८ वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : १०. क्षते्रभेट. यामध्ये हदललेा स्वाध्याय सोडवा. 

========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/vnddd2ww


राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुण े 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता : नववी   ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)  हदवस : वतसरा 
=============================================================== 

सांदभस :-  इयत्ता : ८ वी  ववषय :भूगोल   प्रकरि : 2.पृथ्वीिे अंर्रंग 
****************** 

अध्ययन क्षमता  : -   
 पृथ्वीच्या अंर्रंगार्ील रिनेसदंभातर् आकृर्ी/प्रवर्कृर्ी/प्रवर्मा इत्यादींद्वारे स्पष्टीकरि करर्ा येि.े.  
 मानव आपत्ती व्यवस्थापनासाठीिी र्यारी कशी करर्ो व आपत्तींना कसा प्रवर्साद देर्ो, यािा शोध घेर्ा येिे..  

पहहले काही बाबी आठवूया !      आकृर्ी 2.2 िे वनरीक्षि करून त्याखाली वविारलेल्या प्रश्ांिी उत्तरे शलहा. 

 

१) पृथ्वीच्या सवातर् वरच्या थरािे नावं काय आहे ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२) भूकावाच्याखाली असलेल्या थरािे नांव काय आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) भूपृष्ठापासनू सुमारे २९०० त्रक.मी. खोलीच्या खाली कोिर्ा थर आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४) भूकंप व ज्वालामुखी सारख्या आपत्तीिनक प्रत्रक्रया कोित्या थरार् घडर्ार्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****************** 
उपक्रम : – पृथ्वीच्या अंर्रंगािी प्रवर्कृर्ी र्यार करा.  
 
करून पाहूयात – 
 आर्ा खालील प्रमािे कृर्ी करूयार् . 
 



आवश्यक साहहत्य – 
 लाल, वपवळा व वनळा असे रंगािंे मार्ीिे गोळे इत्यादी, इयत्ता : ८ वी व ९ वीिे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तक 
अध्ययन अनुभव / कृती  –  
 लाल, वपवळा व वनळा अस े रंगांिे मार्ीिे गोळे घ्या .(बािारार् चमळर्ार् र्से.)लाल रंगािा गोळा थोडा मोठा 
असावा.वपवळ्या रंगािा गोळा लाटून घ्या . र्यार झालेल्या पोळीमधे्य ज्या प्रमािे पुरिपोळी करर्ाना पोळीर् पुरि भरर्ार् त्या प्रमािे लाल 
रंगािा गोळा भरा. व त्याला घनगोलािा आकार द्या.आर्ा वनळ्या रंगािा गोळा वरीलप्रमािे लाटून घ्या.या पोळीमध्ये वपव ळ्या रंगािा गोळा 
भरून यािाही घनगोल र्यार करा. पृथ्वीगोलाप्रमािे या घनगोलावर वपव ळ्या रंगाने वेगवेगळे खंड दाखवा. आर्ा र्ुमिा मार्ीिा पथृ्वीगोल  
र्यार झाला आहे.पृथ्वीिे अंर्रंग पाहण्यासाठी मार्ीिा घनगोल बरोबर मधून अधात कापा. आर्मध्ये र्ुम्हांला पथृ्वीच्या अंर्रंगाप्रमािे ववववध थर 
हदसर्ील. या थरांना नावे देण्यािा प्रयत्न करा. यामध्ये पथृ्वीिा सवाांर् वरिा भाग हा घनरूप असून र्ो भूकवि म्हिून ओळखला िार्ो. त्यािे 
खंडीय कवि व महासागरीय कवि दोन उपववभाग पडर्ार्. भूकविाखाली प्रावरिािे थर आढळर्ार्. प्रावरिािे उच्च प्रावरि व वनम्नप्रावरि 
अस े दोन उपववभाग केले िार्ार्. उच्च प्रावरि हे िास्त प्रवाही असर्े. याि भागार् शशलारस कोठी आढळर्ार्. ज्यामधून ज्वालामुखीच्या 
उदे्रकादरम्यान हा शशलारस पथृ्वीपृष्ठाव र येर्ो. प्रावरिाच्या या भागास दुबतलावरि असेही म्हिर्ार्. भूकंपािी कें दे्र प्रामखु्यान े या भागार् 
आढळर्ार्. प्रावरिार्ील अंर्गतर् शक्तीमुळे होिाऱ्या हालिालींरू्न भूपृष्ठावर पवतर् वनचमिर्ी, द्रोिी वनचमिर्ी, ज्वालामुखी, भूकंप यांसारख्या प्रत्रक्रया 
घडर्ार्.र्र भूपृष्ठापासून सुमारे २९०० त्रक मी खोलीच्या खाली ‘गाभ्यािा भाग’ सुरू होर्ो. प्रावरिाच्या खाली व पृथ्वीच्या कें द्रापयांर्िा भाग गाभा 
होय. या थरािे बाह्यगाभा व अंर्गातभा असे दोन भाग पडर्ार्. 

****************** 
काय समजले? –   (ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले? ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

****************** 
अर्धक माहहती येथून र्मळेल –  
 याि सदंभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयकु्त आहेर्-  
https://tinyurl.com/y8nrpoc9 
https://tinyurl.com/ybvynxhd 
https://tinyurl.com/ycwzhgje 
https://tinyurl.com/y7hp6caj 
https://tinyurl.com/y8pqpbyx 
https://tinyurl.com/y72johde 
https://tinyurl.com/yavt7keh 
 र्सेि इयत्ता : ८ वी ि ेभूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 2. पथृ्वीिे अंर्रंग व ९  वी िे भूगोल ववषयािे 
पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 2. अंर्गतर् हालिाली  मधील शीघ्र भू-हालिाली 

****************** 
 

https://tinyurl.com/y8nrpoc9
https://tinyurl.com/ybvynxhd
https://tinyurl.com/ycwzhgje
https://tinyurl.com/y7hp6caj
https://tinyurl.com/y8pqpbyx
https://tinyurl.com/y72johde
https://tinyurl.com/yavt7keh


इयत्ता : नववी              ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)                                     हदवस : िौथा 
या प्रश्नाांिी उत्तरे शोध ू–  
प्रश्न १ :  प्रावरिाला दबुतलावरि असे का म्हिर्ार्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न २ : पृथ्वीच्या अंर्रंगार् र्रक का आढळर्ो?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ३ : प्रावरि हे भूकंप व ज्वालामुखीिे कें द्र का बनल ेअसावे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ४ : गाभा थरािे कोिर्े दोन भाग पडर्ार्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

****************** 
अर्धक सराव करू -  
१) पुढील शलिं क वापरून माहहर्ी चमळाव.  https://tinyurl.com/vnddd2ww 
२) ८ वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 2. पथृ्वीिे अंर्रंग यामध्ये हदललेा स्वाध्याय सोडव. 

========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/vnddd2ww


राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुण े 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता : नववी   ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)  हदवस : पािवा 
=============================================================== 

सांदभस :-  इयत्ता : ८ वी,  ववषय :भूगोल,   प्रकरि :3. आद्रतर्ा व ढग 
****************** 

अध्ययन क्षमता  : -   
 बाष्पीभवन व सांद्रीभवन या नसैवगिक घटनांववषयी माहहर्ी सांगिे.  
 ढगांिे प्रकार ओळखनू पितन्याववषयी अंदाि व्यक्त करिे. 
 नैसवगिक घटकांिे वनरीक्षि, वगीकरि करून अनुमान काढिे. त्यांमधील कायतकारिभाव सांगर्ा येिे.  

पहहले काही बाबी आठवूया !      चित्रार्ील कृर्ीवरून र्ुम्हाला काय हदसर्.े त्यािे वनरीक्षि करून त्याखाली वविारलेल्या प्रश्ांिी उत्तरे शलहा. 

 

१) पािी गरम झाल्याने पाण्यािे कशार् रुपांर्र झाले असावे ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२) वार् िेव्हा थंड झाकिाला लागर्े रे्व्हा गरम वारे्िे कशार् रुपारं्र झाले असावे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------           

                                                

३) कािेच्या पेल्यार् बर्ातिे र्ुकडे टाकल्यावर हळू हळू बर्ातिे कशार् रुपांर्र होर् असेल? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४) कािेिा पलेा दोन-र्ीन चमवनटासंाठी खोलीर् ठेवल्यावर पेल्याच्या बाह्यपृष्ठावर काय िमा होईल ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
उपक्रम – ढगांच्या प्रकारिा र्क्ता र्यार करा. 
 
 



करून पाहूयात –  आर्ा खालील प्रमािे कृर्ी करूयार् . 
आवश्यक साहहत्य – ढगांच्या प्रकारिी आकृर्ी, र्क्ता इत्यादी. इयत्ता : ८ वी व ९ वीिे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तक 

 
अध्ययन अनुभव  / कृती  –  
 वरील आकृर्ी व र्क्त्यािे वनरीक्षि करा.यामधे्य कमी उंिीवरील ढगािे पाि वेगवेगळे प्रकार केलेले हदसर्ील.त्यार्ील 
स्ट्रॅटोकु्यम्यलुस या ढगार् थर असर्ार्. त्यांिा रंग पांढरा र्े धुरकट असा असर्ो. यार् ढगांिे अनेक गोलाकार पुंिके आढळर्ार्. स्ट्रेटस ढगार् 
देखील थर असर्ार्. यांिा रंग राखाडी असर्ो व र्ळाकडील भाग एकसमान असर्ो.वनम्बो स्ट्रेटस हे ढग िाड थरांिे असर्ार्. गडद राखाडी 
रंगािे असून यापासून ररमणझम पाऊस र्सिे हहमवषातव होऊ शकर्ो. कु्यम्यलुस ढग : भूपृष्ठापासून ५०० र्े ६००० मीटर उंिीच्या दरम्यान उभा 
ववस्तार असिारे हे ढग आहेर्.हवेच्या िोरदार उर्ध्तगामी प्रवाहांिा या ढगांच्या वनचमिर्ीस हार्भार लागर्ो. हे ढग अवाढव्य असून घुमटाकार 
असर्ार्. र्े करड्या रंगािे असर्ार्. कु्यम्युलस ढग हे आल्हाददायक हवेिे वनदशतक असर्ार्. या ढगांिा काही वेळेस उभा ववस्तार इर्का वाढर्ो 
की त्यांि े कु्यम्यलुो वनम्बस ढगामंधे्य रूपांर्र होर्े व वृष्टी होर्.ेकु्यम्युलो वनम्बस ढग : हे वैशशष्ट्य पूित ढग वादळािे वनदशतक आहेर्. र्े ढग 
काळ्या रंगािे व घनदाट असून र्े पवतर्काय हदसर्ार्. ढगांच्या मार्थ्ािवळील भाग ऐरिीसारखा सपाट हदसर्ो. या ढगांर् गडगडाट होर्ो,र्सिे 
वविाही िमकर्ार्. वादळी पावसासह कधीकधी गारपीटही होर्;े पि हा पाऊस र्ार काळ रटकर् नाही.आकाशार् असिाऱ्या सवाां र् मोठ्या 
कु्यम्युलो वनम्बस या ढगांरू्न वविाच्या कडकडाटासह पाऊस पडर्ो. इर्र ढगापंके्षा या ढगारू्न पडिारे पावसािे थेंब मोठे असर्ार् कारि 
ढगार्ल्या ढगार् थेंब खूपदा वरखाली त्रर्रर्ार् व प्रत्येक वेळी र्े आिखी पािी िमवर्ार्. त्यामळेु थेंब मोठे होऊन, इर्के िड होर्ार् की र्े ढगार् 
र्रंगर् राहू शकर् नाहीर् र्े पावसाच्या स्वरूपार् िचमनीवर यरे्ार्.कधीकधी ढगार्ील हवा र्ार थंड असर्े. त्यामुळे हे थेंब गोठर्ार् व गारा 
स्वरूपार् िचमनीवर येर्ार् यालाि आपि गारपीट म्हिर्ो. 

****************** 
काय समजले? –   (ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले? ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
अर्धक माहहती येथून र्मळेल –  
 याि सदंभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयकु्त आहेर्- 
https://tinyurl.com/yajmuz5o       https://tinyurl.com/y7gycm9t    
https://tinyurl.com/y8h7kxqz       https://tinyurl.com/ya5yyq8d 
 
 र्सेि इयत्ता : ८ वी ि ेभूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 3. आद्रतर्ा व ढग. 9 वी िे भूगोल ववषयािे 
पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 5. वृष्टी 

https://tinyurl.com/yajmuz5o
https://tinyurl.com/y7gycm9t
https://tinyurl.com/y8h7kxqz
https://tinyurl.com/ya5yyq8d


इयत्ता : नववी              ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)                                     हदवस : सहावा 
या प्रश्नाांिी उत्तरे शोध ू–  
प्रश्न १ :  सादं्रीभवनासाठी कोित्या गोष्टी आवश्य क आहेर्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न २ : ढग म्हििे काय? ढगांिे प्रकार शलहा?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ३ : कोिकोित्या प्रकारच्या ढगांर्ून पाऊस पडर्ो? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ४ : कु्यम्युलस ढगािंे कु्यम्यलुो वनम्बस ढगार् रूपांर्र का होर्े? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****************** 
अर्धक सराव करू -  
१) पुढील शलिं क वापरून माहहर्ी चमळाव.  https://tinyurl.com/vnddd2ww 
२) ८वी  िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 3. आद्रतर्ा व ढग यामध्ये हदललेा स्वाध्याय सोडवा. 
३) मोबाईल मधील windyapp च्या सहाय्याने पितन्य व वारे यांिी माहहर्ी चमळावा. 

========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/vnddd2ww


राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुण े 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता : नववी   ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)  हदवस : सातवा 
=============================================================== 

सांदभस :-  इयत्ता : ८ वी,  ववषय :भूगोल,   प्रकरि :5. सागरी प्रवाह 
****************** 

अध्ययन क्षमता  : -   
 सागर प्रवाह वनचमिर्ीिी प्रत्रक्रया प्रयोगाद्वारे समििे.  
 सागरी प्रवाहांिा हवामान, मासेमारी, िलवाहर्ूक यांवर होिारा पररिाम समििे.  
 नैसवगिक घटकांमधील 'िल' अभ्यासि,े परीक्षि करिे व अनुमान काढिे  

पहहले काही बाबी आठवूया !                                  

१) एखादा पदाथत प्रवाहहर् केव्हा होर्ो? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२) पदाथत प्रवाहहर् होर्ो म्हििे नेमके काय होर्?े 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) प्रवाह वनचमिर्ीसाठी पदाथातर्ील कोिकोित्या ववसंगर्ी कारिीभूर् होर् असर्ील? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४) सागरी प्रवाह वनचमिर्ीसाठी कोि – कोिरे् घटक कारिीभूर् असर्ील? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****************** 
 
उपक्रम – सागरर्ळरिनेिी प्रवर्कृर्ी र्यार करा . 

****************** 
 
करून पाहूयात – 
 आर्ा खालील प्रमािे कृर्ी करूयार् . 
आवश्यक साहहत्य – 
 मोठा धारू्िा रे, स्पस्परीटिा हदवा, पािी, पाण्यावर र्रंगर् राहर्ील अशा रटकल्या/रंगीर् िकत्या इत्यादी . (टीप - सदर कृर्ी 
ववद्यार्थ्ाांनी शशक्षकांच्या देखरेखीखाली करावी व वनरीक्षिावर भर द्यावा .) इत्यादी, इयत्ता : ८ वी व ९ वीिे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तक 



 
अध्ययन अनुभव / कृती  –  
 धारू्िा रे सँ्टडवर ठेवून त्यार् पािी भरावे. पािी थोडे न्सस्थर झाल्यावर त्यार् रंगीर् िकत्या सोडाव्यार्, काही वेळाने त्या 
िकत्या पाण्याव र र्रंगर् न्सस्थर होर्ील. या सवत बाबींिे वनरीक्षि करा. थोड्या वेळान े रेच्या एका कोपऱ्यार् हदवा पेटवून र्ो भाग र्ापवा व 
वनरीक्षि करा. आकृर्ी ५.१ पहा. वनरीक्षिानंर्र याबाबर्िी आपापली मरे् वगातर् सांगून ििात करा, त्यासाठी पुढील प्रश् वविारार् घ्या. 
सुरुवार्ीला िकत्यांच्या वनरीक्षिारू्न काय समिले?पाण्याच्या र्ापमानार् वाढ होर्ाना पाण्यार् कोिरे् बदल घडर्ाना हदसले? िकत्यािंी 
हालिाल कशी होर् आहे र् ेपहा. यार्ून कोिर्ा वनष्कषत काढर्ा येईल? पृथ्वीवर अशा त्रक्रया कोठे होर् असर्ील? अशा त्रक्रया कोित्या व त्यािंी 
कारिे काय? (रटप : प्रयोगामध्ये उष्णर्ा हदव्याच्या साहाय्यान ेहद ली असली र्री प्रत्यक्षार् सूयतप्रकाशा मुळे सागरिलाि ेर्ापमान वाढरे्. हे 
लक्षार् घ्यावे.)             

****************** 
काय समजले? –   (ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले? ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

****************** 
अर्धक माहहती येथून र्मळेल –  
 याि सदंभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयकु्त आहेर्-  
https://tinyurl.com/ybb9crxq    https://tinyurl.com/ydy7zrs2   https://tinyurl.com/y9l9eeef 
https://tinyurl.com/y789s624    https://tinyurl.com/ya48dkoh  https://tinyurl.com/yay2lxge 
https://tinyurl.com/y7vcj5uo 
 र्सेि इयत्ता : ८ वी ि ेभूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 5. सागरी प्रवाह.  9 वी िे भूगोल ववषयािे 
पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 6. सागरिलािे गुिधमत.   
 
 
 
 

https://tinyurl.com/ybb9crxq
https://tinyurl.com/ydy7zrs2
https://tinyurl.com/y9l9eeef
https://tinyurl.com/y789s624
https://tinyurl.com/ya48dkoh
https://tinyurl.com/yay2lxge
https://tinyurl.com/y7vcj5uo


इयत्ता : नववी              ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)                                     हदवस : आठवा 
या प्रश्नाांिी उत्तरे शोध ू–  
प्रश्न १ :  सागरी प्रवाह पाण्याला ववशशष्ट हदशा व गर्ी देर्ार्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न २ : खोल सागरी प्रवाह अत्यंर् वेगाने वाहर्ार्?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ३ : पृष्ठीय सागरी प्रवाहांिी वनचमिर्ी सवत साधारिपिे ववषुववृत्तीय प्रदेशार् होरे्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ४ : मानवाच्या दृष्टीन ेसागरी प्रवाहांना मोठे महत्त्व आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
अर्धक सराव करू -  
१) पुढील शलिं क वापरून माहहर्ी चमळाव.  https://tinyurl.com/vnddd2ww 
२) ८वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : 5 सागरी प्रवाह यामध्ये हदलेला स्वाध्याय सोडव. 

========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/vnddd2ww


राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुण े 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता : नववी   ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)  हदवस : नववा 
=============================================================== 

सांदभस :-  इयत्ता : ८ वी,  ववषय :भूगोल,  प्रकरि : १.स्थावनक वेळ व प्रमािवेळ 
****************** 

अध्ययन क्षमता  : -   
 पृथ्वीगोल व नकाशावरील रेखावृत्ते वापरून स्थावनक वेळ व प्रमािवेळ काढर्ा येिे..  
 रेखावृत्तीय स्थानावरून प्रमािवेळ व स्थावनक प्रमािवेळ यांच्यार्ील सहसंबंधानसुार सहिर्नेे वापर करर्ा येिे.  
 एखादया प्रदेशाच्या स्थान-ववस्ताराबाबर् नकाशा व प्रवर्मांवर भौगोशलक िाळी (वृत्त) मांडून उत्तरे देर्ा येिे.  

पहहले काही बाबी आठवूया !                                  

१) िगाच्या नकाशार् प्रत्येकी १° अरं्राने काढललेी रेखावृत्तांिी एकूि संख्या त्रकर्ी असरे्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२) सूयातिे पूवेकडून पश्चिमेकडे िार्ाना हदसिे हा कशािा पररिाम आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) पृथ्वीच्या पररवलनादरम्यान दररोि त्रकर्ी रेखावृत्ते सूयातसमोरून िार्ार्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४) सध्याच्या काळार् कालमापनासाठी कोिर्ी साधने वापरर्ार्? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****************** 
उपक्रम – आिायत अत्रे यांच्या ‘आिीिे घड्याळ’ या कववर्ेर्ील आिीिे घड्याळ नेमके कोिरे् र् ेशोधा. ही कववर्ा इंटरनेट त्रकवा ग्रंथालयार्ील 
संदभत साहहत्यार्ून शोधा. 

****************** 
करून पाहूयात –  आर्ा खालील प्रमािे कृर्ी करूयार् . 
आवश्यक साहहत्य –  
 िगािा नकाशा इत्यादी, इयत्ता : ८ वी व ९ वीिे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तक 
अध्ययन अनुभव  / कृती  –  
 मूळ रेखावृत्तावरील वेळेच्या संदभातन े ववववध रेखरवृत्तांच्या स्थावनक वेळा शोधर्ा येऊ शकर्ार्.यासाठी पुढील उदाहरिे अभ्यासा.         
उदा.१  इरािमधील मशाद हे शहर साधारिपि े६०० पूवत रेखावृत्तावर आहे. िेव्हा ग्रीनीिला दुपारि े१२ वािले असर्ील र्ेव्हा मशाद या शहरािी 
स्थावनक वेळ सांगा. 



ववधान : मूळ रेखावृत्ताच्या पूवेकडे प्रत्येक रेखावृत्तावर स्थावनक वेळ ४ चमवनटानंी वाढरे्. 
ग्रीनीि व मशाद या रठकािांच्या रेखावृत्तार्ील र्रक 
                                    = ६००  
          एकूि वेळेर्ील र्रक = ६० X ४  
   = २४० चमवनटे 
   = २४० ÷ ६० चमवनटे 

= ४ र्ास 
म्हििे मशाद येथ े......िे ...... वािल ेअसर्ील. 
उदा.२ 
ब्राझील देशार्ील मॅनास हे शहर ६०० पश्चिम रेखावृत्तावर आहे. ग्रीनीि येथ ेमध्यान्हीिे १२ वािले असर्ा मॅनास येथील स्थावनक वेळ काढा. 
ववधान : --------------------- 
----------------------------- 
ग्रीनीि व मॅनास या रठकािांच्या रेखावृत्तार्ील र्रक 

=  
 

          एकूि वेळेर्ील र्रक =  x  
 

= चमवन टे 
= ÷ ६० चमवन टे 
= र्ास 

मॅनॉस शहर ग्रीनीिच्या ........ असल्यान ेया रठकाििी स्थावनक वेळ ग्रीनीि येथील वेळेपेक्षा ....र्ासांनी ..... आहे. म्हिून िेव्हा ग्रीनीिला 
मध्यान्ह असले 
र्ेव्हा मॅनॉसला .......... िे .... वािल ेअसर्ील.        

****************** 
काय समजले? –   (ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले? ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

****************** 
अर्धक माहहती येथून र्मळेल –  
 याि सदंभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयकु्त आहेर्-  
https://tinyurl.com/yd6xkejo           https://tinyurl.com/yc97dacy 
https://tinyurl.com/y6ws3p7r         https://tinyurl.com/y7njgklm 
 र्सेि इयत्ता : ८ वी ि ेभूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : १. स्थावनक वेळ व प्रमािवेळ व  ९वी िे भूगोल ववषयाि े
पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : ७. आंर्रराष्ट्रीय वाररेषा.   
 

https://tinyurl.com/yd6xkejo
https://tinyurl.com/yc97dacy
https://tinyurl.com/y6ws3p7r
https://tinyurl.com/y7njgklm


इयत्ता : नववी              ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)                                     हदवस : दहावा 
या प्रश्नाांिी उत्तरे शोध ू–  
प्रश्न १ :  िागवर्क प्रमािवेळ ही कोित्या रेखावृत्तावरून ठरवली िार्े?? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
प्रश्न २ : भारर्ािी प्रमािवेळ ही कोित्या रेखावृत्ता वरून ठरवली िार्?े?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
प्रश्न ३ : िागवर्क प्रमािवेळ व भारर्ािी प्रमािवेळ यांमध्ये त्रकर्ी वेळािा र्रक आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
प्रश्न ४ : िागवर्क प्रमािवेळ व 1800 रेखावृत्तावरील प्रमािवेळ यांमध्ये त्रकर्ी वेळािा र्रक आहे?? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
अर्धक सराव करू -  
१) पुढील शलिं क वापरून माहहर्ी चमळाव.  https://tinyurl.com/vnddd2ww 
२) ८वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : १. स्थावनक वेळ व प्रमािवेळ यामध्ये हदललेा स्वाध्याय सोडवा. 
३) गुगल त्रकिं वा मोबाईल मधील GPS च्या सहाय्याने र्ू शिथे आहे त्याि ेअक्षांश व रेखाशं शोधा. 

========================================================== 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/vnddd2ww


राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुण े 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता : नववी   ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)  हदवस : अकरावा 
=============================================================== 

सांदभस :-  इयत्ता : ८ वी,  ववषय :भूगोल,   प्रकरि : ८.उद्योग 
****************** 

अध्ययन क्षमता  : -   
 ववववध उदाहरिांवरून उद्योगांमधील र्रक समििे.  
 औद्योवगक  क्षेत्रानंा भेट देऊन र्सेि ववववध संदभतस्त्रोर्ांद्वारे माहहर्ी चमळववि.े  
 एखादया प्रदेशार्ील प्राकृवर्क पयातवरिािा र्ेथील अथतकारि व व्यापार यांवर होिारा पररिाम ववशद करर्ा येिे.  

पहहले काही बाबी आठवूया !         आकृर्ी ८.१ मधे्य दोन उद्योग प्रत्रक्रयािंी साखळी हदली आहे. त्यािंे वनरीक्षि करा. प्रत्येक चित्रा खालील 
िौकटींर् क्रमांक शलहून उद्योगांर्ील क्रमवाररर्ा नोंदवा.दोन उद्योगासंाठी दोन वेगवेगळ्या रंगािंे पने वापरा.खालील प्रश्ांिी उत्तरे शलहा.   

                     

१) या उद्योगांिी नावे सांगा? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२) या उद्योगांर्ील कच्चा माल व पक्का माल कोिर्ा आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) कच्च्च्या मालािे पक्क्क्या मालार् रूपांर्र कोठे केले िार्?े 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४) कच्च्च्या मालािे पक्क्क्या मालार् रूपांर्र करण्यािी आवश्यकर्ा का असर्?े 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
उपक्रम – र्ुमच्या गावार् अथवा शहरार् उद्योगांि ेसामाशिक दाचयत्व अंर्गतर् एखादा उपक्रम केला असल्यास त्यािी माहहर्ी चमळवा व वगातर् 
सादर करा. 
करून पाहूयात –  आर्ा खालील प्रमािे कृर्ी करूयार् . 
 
 



आवश्यक साहहत्य – 
 चित्र इत्यादी, इयत्ता : ८ वी व ९ वीिे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तक 

 
अध्ययन अनुभव  / कृती  –   
             वरील चित्रािे वनरीक्षि करा. यार्ील र्ुमच्या गरिेच्या वस्तूंिी यादी करा.या वस्तूिंा वापर कोि कोि करर् असले र्े शलहा? या 
वस्तूिंा पुरवठा रु्म्हांला कोठून होर्ो, रे् त्यापुढे शलहा.या वसू्त कोित्या उद्योगारू्न र्यार होर्ार् त्यािी यादी करा.यादीर्ील वसू्त रु्म्ही कोठून 
खरेदी करर् आहार् र् ेनमदू करा?  यार्ील खरेदी-ववक्रीच्या त्रक्रयेला र्ुम्ही काय म्हिाल? या संबधंीिी माहहर्ी शलहा. या वस्तूंिी ववक्री करिारा 
दुकानदार वसंू्तच्या बदल्यार् काय घेर्ो ? या वस्तू र्ुम्ही शिथे खरेदी करीर् असाल, वर्थे या वसू्त कोठून आल्या व त्यांिा मूळस्रोर् कोिर्ा, यािी 
माहहर्ी घ्या . र्े यादीर्ील वस्तूचं्या नावापुढे शलहा.चमळवलेल्या माहहर्ी ववषयी वगातर् ििात करा. 

****************** 
काय समजले? –   (ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले? ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****************** 
अर्धक माहहती येथून र्मळेल –  
 याि सदंभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयकु्त आहेर्-  
https://tinyurl.com/y2bqts6z    https://tinyurl.com/yy5xx2vh   https://tinyurl.com/yym27jar 
https://tinyurl.com/y3cs8nsz    https://tinyurl.com/y5j7evvd   https://tinyurl.com/y69nawlj 
https://tinyurl.com/y583rvvf  https://tinyurl.com/y5qxfwjn   https://tinyurl.com/yxwbpedp 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y2bqts6z
https://tinyurl.com/yy5xx2vh
https://tinyurl.com/yym27jar
https://tinyurl.com/y3cs8nsz
https://tinyurl.com/y5j7evvd
https://tinyurl.com/y69nawlj
https://tinyurl.com/y583rvvf
https://tinyurl.com/y5qxfwjn
https://tinyurl.com/yxwbpedp


इयत्ता : नववी              ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)                                     हदवस : बारवा 
या प्रश्नाांिी उत्तरे शोध ू–  
प्रश्न १ :  देशार्ील लघु व मध्यम उद्योग अविड उद्योगांना कारक का ठरर् असर्ील? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न २ : देशार्ील कारखानदारी देशाच्या आचथिक ववकासािे वनदेशक आहे.? स्पष्ट करा?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ३ : भारर्ार्ील लोकसखं्येिा वविार करर्ा उद्योग वनचमिर्ी हा बेरोिगारेवरील एक िांगला उपाय आहे.स्पष्ट करा? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
प्रश्न ४ : लघुउद्योगािी र्ीन वैशशष्ट्ये सांगा? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
अर्धक सराव करू -  
१) पुढील शलिं क वापरून माहहर्ी चमळाव.  https://tinyurl.com/vnddd2ww 
२) इयत्ता : ८ वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : ८. उद्योग व  ९वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : ८. व्यापार.  . 
३) गुगल त्रकिं वा मोबाईल मधील GPS च्या सहाय्याने आपल्या गावार्ील बािारपठे त्यािे अक्षाशं व रेखांश शोधा. 

========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/vnddd2ww


राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुण े 
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता : नववी   ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)  हदवस : तेरावा 
=============================================================== 

सांदभस :-  इयत्ता : ८ वी,  ववषय :भूगोल,   प्रकरि :६. भूमी उपयोिन 
****************** 

अध्ययन क्षमता  : -   
 ग्रामीि व नागरी भूमी उपयोिनार्ील र्रक सांगर्ा येि.े  
 नकाशार्ील भूमी उपयोिनावरून ग्रामीि व नागरी वस्त्ांिी माहहर्ी सादर करर्ा येि.े  
 वस्त्ांच्या वनमातिामध्ये मानवान ेभौगोशलक घटकांिा कसा वापर केला, र्सेि स्थावनक प्राकृवर्क पयातवरिाशी अनुकूलन 

व सुधारिा र्ो कशा करर् गेला यािे परीक्षि करर्ा येिे..  
पहहले काही बाबी आठवूया ! आकृर्ी १०.२ (ब,क) मधील चित्रांिे वनरीक्षि करा. त्यावर वविार करा आणि खालील प्रश्ांिी उत्तरे द्या.. 

   

१) चित्रार्ील भूमी उपयोिनावरून ग्रामीि वस्ती कोिर्ी आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

२) चित्रार्ील भूमी उपयोिनावरून नागरी वस्ती कोिर्ी आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) आकृर्ी १०.२ (क) मधील चित्रारं् भूमीिा वापर कोि – कोित्या कारिासाठी केललेा आहे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

४) आकृर्ी १०.२ (ब) मधील चित्रांर् भूमीिा वापर कोि – कोित्या कारिासाठी केलेला आहे ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
उपक्रम – र्ुमच्या गावािवळील एखाद्या महानगराला वनयोशिर् भेट देऊन रे्थेकोित्या सुववधा व समस्या आढळून येर्ार्, र्े शशक्षकांच्या 
मदर्ीने शलहा.  
 



करून पाहूयात – 
 आर्ा खालील प्रमािे कृर्ी करूयार् . 
आवश्यक साहहत्य – 
 इयत्ता : ८ वी व ९ वीिे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तक 
अध्ययन अनुभव  / कृती –   
             र्ुमच्या घरािा आराखडा काढा. या आराखड्यार् पढुील व्यवस्था कोिकोित्या हदशेला आहेर् र्े दाखवा. स्वयपंाकािी व्यवस्था , 
न्हािीघर, अंगि, बैठक व्यवस्था , वनिण्यािी व्यवस्था , इत्यादी .आराखडा र्यार झाल्यावर पढुील मुद्दद्यांवर ििात करा. (अ) प्रत्येक गोष्टीिी 
िागा ठरवून आपि घरार् वावरर्ो यािे कारि काय? (अ) या व्यवस्थांिी िागा ठरलेली नसले र्र काय होईल. 

****************** 
काय समजले? –   (ही कृर्ी करून र्ुला काय समिले त्रकवा शशकण्यास चमळाले? ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****************** 
अर्धक माहहती येथून र्मळेल –  
 याि सदंभातने अचधक माहहर्ी चमळववण्यासाठी पुढील शलिं क उपयकु्त आहेर्-  
https://tinyurl.com/y4tmymgq       https://tinyurl.com/yxf3kqpv  https://tinyurl.com/y36cf2hy 
https://tinyurl.com/yxvhlyyh       https://tinyurl.com/y2q4ep7      https://tinyurl.com/y46deffl 
https://tinyurl.com/y6ttkzms     https://tinyurl.com/yyzb5bgq   https://tinyurl.com/y5cs9mft 
https://tinyurl.com/y6c6go9f    https://tinyurl.com/y3muz834  https://tinyurl.com/y3t3qda4 
https://tinyurl.com/yxnzn5mt  https://tinyurl.com/y4oqhuor  https://tinyurl.com/y4zvq2w7 
https://tinyurl.com/yxwrw3ec 
 

****************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y4tmymgq
https://tinyurl.com/yxf3kqpv
https://tinyurl.com/y36cf2hy
https://tinyurl.com/yxvhlyyh
https://tinyurl.com/y2q4ep7a
https://tinyurl.com/y46deffl
https://tinyurl.com/y6ttkzms
https://tinyurl.com/yyzb5bgq
https://tinyurl.com/y5cs9mft
https://tinyurl.com/y6c6go9f
https://tinyurl.com/y3muz834
https://tinyurl.com/y3t3qda4
https://tinyurl.com/yxnzn5mt
https://tinyurl.com/y4oqhuor
https://tinyurl.com/y4zvq2w7
https://tinyurl.com/yxwrw3ec


इयत्ता : नववी              ववषय : सामाशजक शास्त्र (भूगोल)                                हदवस : िौदावा 
या प्रश्नाांिी उत्तरे शोध ू–  
प्रश्न १ :  ग्रामीि भूमी उपयोिनार् शेर्ी का महत्त्वािी असर्?े 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
प्रश्न २ : ग्रामीि व नागरी भूमी उपयोिनार्ील र्रक स्पष्ट करा?  
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
प्रश्न ३ : नागरी भागार् सावतिवनक सुववधा क्षेत्र अत्यावश्यक का असर्?े 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
प्रश्न ४ : नागरी वस्तीर् सवाांर् िास्त क्षेत्र वनवासी कायातसाठी का वापरले िार् असावे? 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
अर्धक सराव करू -  
१) पुढील शलिं क वापरून माहहर्ी चमळाव.  https://tinyurl.com/vnddd2ww 
२) इयत्ता : ८ वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : ६. भूमी उपयोिन व  ९वी िे भूगोल ववषयािे पाठ्यपुस्तकार्ील प्रकरि : १० .   
    नागरीकरि.  . 
३) गुगल त्रकिं वा मोबाईल मधील GPS च्या सहाय्याने आपल्या घरािे अक्षांश व रेखाशं शोधा. 

========================================================== 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/vnddd2ww


राज्य शैक्षणणक सांशोधन व प्रशशक्षण पररषद, महाराष्ट्र पुणे  
सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) : शैक्षणणक वषस २०२२-२३  

इयत्ता :- 9 वी                                                          उत्तर िािणी                                   ववषय:- सामाशिक शास्त्र (भूगोल) 
गुि :- 25                                                                                                                  वेळ :- 1.30 र्ास 
           
प्रश्न १. अिूक पयासय वनवडून ववधाने पूणस शलहा.                                                                                       05 
 (अ) भूकविािे ---------- हे दोन थर आहेर्. 
  (i) बाह्य व अंर्र कवि 
  (ii) खंडीय व महासागरीय कवि 
  (iii) भूपृष्ठ व महासागरीय कवि 
  (iv) प्रावरि व गाभा 
 (आ) वाळवंटी प्रदेशार् ............ कमी असल्याने हवा कोरडी असर्े.. 
  (i) ससापके्ष आद्रतर्ा 
  (ii) वनरपेक्ष आद्रतर्ा 
  (iii) सांद्रीभवन 
  (iv) बाष्पधारि क्षमर्ा 
 (इ) सागरी प्रवाहांच्या िवळील त्रकनारपट्टीच्या प्रदेशार् खालीलपकैी -------- पररिाम होर् नाही? 
  (i) पितन्य 
  (ii) र्ापमान 
  (iii) भूमीय वारे 
  (iv) क्षारर्ा 
 (ई) औद्योवगक ववकासावर खालीलपैकी --------- घटक प्रत्यक्ष पररिाम करर् नाही? 
  (i) पािी 
  (ii) वीि 
  (iii) मिूर 
  (iv) हवा 
 (उ) पृथ्वीच्या पररव लनास २४ र्ासांिा कालावधी लागर्ो. एका र्ासार् पथृ्वीवरील ............... 
  (i) ०५ रेखावृत्ते सूयातसमोरून िार्ार्. 
  (ii) १० रेखावृत्ते सूयातसमोरून िार्ार्. 
  (iii) १५ रेखावृत्ते सूयातसमोरून िार्ार्. 
  (iv) २० रेखावृत्ते सूयातसमारून िार्ार्. 
प्रश्न 2. सुबक आकृत्या काढून नावे द्या.                                                                                                         04 
 (अ) पृथ्वीच्या अंर्रंगािी सुबक आकृर्ी काढून नावे शलहा. 
 (आ) िुंबकीय ध्रुव व ववषुववृत्त 
 
 



प्रश्न 3. भौगोशलक कारणे शलहा. (कोिरे्ही 3 )                                                                                                  06 
(अ) पृथ्वी च्या अंर्रंगार् र्रक आढळर्ो. 
(आ) ढग हे आकाशार् र्रंगर्ार्. 
(इ) सागरर्ळरिनेिा अभ्यास मानवास उपयकु्त आहे. 
(ई) नागरी भागार् सावतिवनक सुववधा क्षेत्र अत्यावश्यक असर्े. 
(उ) भूमी उपयोिनानसुार प्रदेशािे ववकशसर् व ववकसनशील असे वगीकरि करर्ा येर्े. 

प्रश्न 4. नकाशािे वनरीक्षण करून खालील प्रश्नाांिी उत्तरे शल हा.                                                                             05 

 
(अ) ववषुववृत्ता कडून धु्रवांकडे वाहिारे प्रवाह कोित्या प्रकारिे आहेर्? 
(आ) धु्रवीय प्रदेशाकडून ववषुववृत्ताकडे वाहिारे प्रवाह कोित्या प्रकारिे आहेर्? 
(इ) सागरी प्रवाह वर्ुतळाकार त्रर्रर्ाना त्यांच्या हदशेर् उत्तर व दशक्षि गोलाधातर् कोिर्ा र्रक हदसर्ो? 
(ई) ज्या भागार् दोन्ही प्रकारिे प्रवाह एकत्र येर्ार् त्यारठकािी नेमके काय घडर् असले? 
(उ) दोन वेगळ्या प्रकारि ेप्रवाह एकत्र येर्ार् अशा भागाच्या त्रकनाऱ्यालगर् असिारी मानवी वस्ती व त्यांिे व्यवसाय यांच्याशी कोिर्ा 

सहसंबंध असर्ो? 
प्रश्न 5. उत्तरे शलहा.    (कोिरे्ही 1 )                                                                                                          05 
 (अ) सागरिल गवर्शील कशामळेु होर्े? 
 (आ) ग्रामीि भूमी उपयोिनार् शेर्ी का महत्त्वािी असर्?े 
 
                                 ================================================== 


