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भूग ल प्रकल्पािे नाव : भूग लािा ववकास
(DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY)

प्रा. डॉ. वाय. वाय दुधपिारे

प्रस्तावना:भग
ू ोल हा शब्द भू + गोल या दोन शब्दाांपासन
ू बनलेला
आहे . त्यातील भू चा अर्थ जमीन असा होतो. आणि गोल हा शब्द
आकाराशी जड
ु लेला आहे . यावरून असे म्हिता येते कक पथ्
ृ वीच्या
गोल आकाराचा अभ्यास ज्या शास्त्रात केला जातो. त्या शास्त्राला
इांग्रजीत GEOGRAPHY असे म्हितात त्यातील GEO या शब्दाचा अर्थ
पथ्
ृ वी असा होतो आणि GRAPHY हा शब्द विथनासाठी वापरला
जातो. म्हिजेच पथ्
ृ वीचे विथन ज्या शास्त्रात केले जाते ते शास्त्र
म्हिजे भग
ू ोल शास्त्र होय.

भग
ू ोलाचा ववकास (Development of Geography)
भूगोलाचा ववकास हा मागील हजारो वर्ाथपासूनचा ववकास आहे असे म्हिता
येते भग
ू ोल हा शब्द पहहल्याांदा ऋग्वेद या ग्रांर्ात वापरण्यात आला तर इांग्रजीतील
Geography या शब्दाची सरु
ु वात ग्रीक ववचारवांत इरोटोस्त्र्ेनीज याने इ.स. पव
ू ी
चौथ्या शतकात Geographica हा ग्रांर् ललहून लोकाांपुढे भौगोललक ववचार माांडले
आणि पुढे भूगोलासाठी हाच शब्द प्रमाि झाला. ग्रीक काळात अरीस्त्टोटल, स्त्टे बो,

वारे ननयस, पायर्ागोरस इत्यादी ववचारवांताांनी आपले भौगोललक ववचार सांपूिथ जगापुढे
माांडले अरीस्त्टोटलने चांद्रग्रहनाच्यावेळी चांद्रावर पडिारी पथ्
ृ वीची सावली गोल हदसते
यावरून पथ्
ृ वी गोल आहे असे ठामपिे साांगगतले

उद्दीष्टे :१)
२)
३)
४)

भूगोलाच्या ववकासाचा आढावा घेिे.
ववकासाच्या सांकल्पनाांचा अभ्यास करिे.
ववकासात होिारे बदल तपासिे.
भूगोलाच्या ववकासाचे पररिाम तपासिे

भूगोलाच्या ववकासाचे मुद्दे
१) स्थान व स्थळ (LOCATION)
२) हालचाली व अंतर (MOVEMENT AND DISTANCE)
३) मागगजाळे (NETWORKS)
४) साधनसंपत्ती (RESOURCES)

१) स्थान व स्थळ (LOCATION)

२) हालचाली व अांतर (Movement and Distance)

३) मागगजाळे (NETWORKS)

४) साधनसंपत्ती (Resources)

ननष्कर्ग:-

भग
ू ोलाचा ववकास हा पथ्
ृ वीवरील सवथ घटकाांचा ववकास आहे . व ती ववकासाची
प्रकिया सतत सरु
ु राहिारी आहे .

संदभग:-

पस्त्
ु तक -भग
ू ोलशास्त्राची ळळ
-भूगोलशास्त्र पररचय
डॉ ववठ्ठल धारपुरे

Thank You

