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प्रस्तािना

आधुवनक जगत सशंोधनंाला खूप महत्ि आह.े त्या दषृ्टीकोणातून भौगोवलक सशंोधनाचा

विचार केला तर भूगोल हा िैज्ञावनक शास्त्रे (Natural Science) ि सामावजक शास्त्रे (Social

Science) यांच्या सीमारेषेिर आह.े त्यामुळे भौगोवलक संशोधनात क्षेत्रीय अभ्यासला फार महत्ि

आह.े मानिाचा विकास आवण दशेाचा आर्थिक विकास हा भौगोवलक घटकािंर अिलंबून आह.े

भौगोवलक घटकांच्या अभ्यासासाठी त्या-त्या प्रदशेात जाऊन तथेील मानिी जीिन ि नैसर्गिक

पयाििरणाच्या सहसंबधंाचंा अभ्यास करणे आिश्यक झाले आह.े त्यामुळे भूगोलाचे विद्याथी ि

प्राध्यापक यानंा काही क्षेत्रात जाऊन प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अभ्यास करािा लागतो ि त्या आधारे

भूगोलशास्त्रातील उदाहरणे प्रत्यक्ष प्रात्यवक्षकच्या सहाय्याने प्रत्यक्षात तपासून पवहले जातात. त्या

आधारािर क्षेत्रीय अभ्यासाची उपयुक्तता ठरिली जाते.



क्षेत्र (Field) म्हणजे काय ? 

" संशोधांनासाठी अथिा अभ्यासासाठी वनिडलेला विवशष्ट भूप्रदशे ककंिा 
स्थान अथिा ठठकाण म्हणजे क्षेत्र होय." 



क्षेत्रीय अभ्यास (Field Work) म्हणज ेकाय ?

" एखाद्या क्षेत्राला प्रत्यक्ष भेट दऊेन वनरीक्षण ि मुलाखतीच्या सहाय्याने भौगोवलक 

पाहणीद्वारे  नैसर्गिक ि संस्कृवतक घटकांच्या अभ्यासला क्षेत्रीय अभ्यास म्हणतात." 



• भूगोल हे वनरीक्षणाद्वारे वशकण्याचे शास्त्र आह.े संपूणि पृथ्िीचा अभ्यास वनरीक्षणाने शक्य नसला तरी

आपल्या पठरसरातील काही भौगोवलक घटकांचा अभ्यास प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन आपल्याला करता येतो.

• प्रत्यक्ष वनरीक्षणाने विद्याथ्यािना आपण आपल्या सभितालच्या पठरसरात जे पाहतो त्यात भौगोवलक तत्िे

कशी उमटतात याचा प्रत्यक्ष अभ्यास सहली च्या माध्यमातून विद्याथी करीत असतात. म्हणूनच

विद्याथ्याित भौगोवलक दषृ्टीकोण विकवसत करण्यासाठी माध्यवमक शाळे पासून महाविद्यालया पयिन्त

अभ्यासक्रमात अशा अभ्यासाला महत्ि ददले आह.े

• क्षेत्रीय अभ्यासात एखादे िैवषठ्यपूणि ककंिा लहान क्षेत्र वनिडून त्याचे संस्कृवतक ि नैसर्गिक घटक लक्षात

घेऊन त्यांचा मानिी दक्रयांिर कसा पठरणाम होतो याचा अभ्यास करािा लागतो. नैसर्गिक घटकांत

भुपृष्ठरचना, जमीन, हिामान, िनस्पती, जलप्रणाली ि प्राणी, यांचा समािेश होतो तर संस्कृवतक

घटकात शेती, िस्ती, दळणिळण, कारखान,े जलससंचन, लोक-जीिन इत्यादद चा समािेश होतो.



क्षेत्र अभ्यासाची भौगोवलक संशोधांनातील भूवमका

1.के्षत्र अभ्यास विद्याथ्याांना भौगोवलक घटकांच्या गटांमधील संबंध समजून घेण्यास सक्षम करते.

2.विद्याथ्याांचा संज्ञानात्मक विकास करण्यासाठी वशक्षण आवण योगदान देण्याचे एक साधन प्रदान

करते.

3.िगि आवण िास्तविक जग यामधील फरक कमी करण्यात मदत करण्यासाठी विद्याथ्याांना

भौगोवलक संज्ञा आवण प्रदक्रया समजून घेण्यास मदत करते.

4.क्षेत्र अभ्यासामुळे विद्याथ्याांना “िास्तविक” संशोधन करण्याची संधी प्राप्त होते.

5.विविध कौशल्यांच्या विस्तृत विकासास प्रोत्साहन वमळते, यात वनरीक्षक कौशल्ये, मावहतीचे

संकलन आवण विशे्लषण, मॅसपंग कौशल्यांचा समािेश होतो.



क्षेत्र अभ्यासाचे महत्त्ि

1.भूगोलात क्षेत्रीय अध्यायनाला खूप शैक्षवणक महत्त्ि आहे कारण यामळेु विद्याथ्याांना एखाद्या विवशष्ट

प्रदशेाचा भौगोवलक अनुभि येऊ शकतो जो सैद्ांवतक ग्रंथ करू शकत नाही.

2.क्षेत्रीय सिेक्षण नमुने आवण स्थावनक वितरण, त्याचंी संघटना आवण स्थावनक पातळीिरील

संबंधांबद्दलची आपली समज िाढित.े

3.क्षेत्रीय सिेक्षण स्थावनक स्तरािरील मावहतीचे सगं्रहण (Data Collection) सुलभ होते जे दयु्यम

स्त्रोतांद्वारे उपलब्ध नाहीत.

4.क्षेत्रीय सिेक्षण अभ्यासकानंा पठरवस्थती आवण प्रदक्रया संपणूिपणे आवण त्यांच्या घटनेच्या ठठकाणी

समजून घेण्यास सक्षम करतात.

5.सिि भौगोवलक कौशल्ये क्षेत्रीय कायािदरम्यान व्यािहाठरकपणे िापरली जातात.



6. आपल्याला सॅम्पसलगं, डेटा संग्रहण, डेटा प्रदक्रया करण,े प्रश्नािली बनविण,े नकाशा

तयार करण,े वनकाल वमळविण्यासाठी सांवययकीय तंत्र, वनरीक्षक कौशल्ये आवण

मुलाखत घेण्याची कौशल्ये इत्यादी कौशल्ये वशकण्याची आवण त्यांची अंमलबजािणी

करण्यास मदत वमळेल.

7. यामुळे आपल्याला सैद्ांवतक संकल्पना अवधक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत

होते.

8. अभ्यास क्षेत्रातील लोकाबंद्दल समज आवण संिेदनशीलता विकवसत करत.ेज्यामुळे

पूििग्रह नष्ट होतात.

9. सिाित महत्िाचे म्हणजे ते आनंददायक आहे आवण आपल्याला एक उत्कृष्ट संस्मणीय

अनुभि दतेे.



क्षेत्र अभ्यासाची पूिितयारी (Preparation of Field work)

भौगोवलक पाहणीस जाण्यापूिी आपण कोणत्या उद्देशाने तेथे जात आहोत हे आपणास

माहीत असणे आिश्यक आह.े हे उद्दीष्ट्य साध्य करताना त्या पठरसरात कोण कोणती

भौगोवलक िैवशष्ट्ये आपणास ददसणार आहते याचा विचार करािा. त्या प्रदशेचा कच्चा

आराखडा तयार करािा. त्यामुळे आपण वनिडलेल्या पठरसरात जाण्यासाठठ रास्ता

कोणता आह,े िाहतुकीचे साधन, लागणारा िेळ याची पूििकल्पना येते.



क्षेत्र अभ्यासासाठी लागणारे सावहत्य (Equipment's) 

1.अभ्यास क्षेत्राचा नकाशा (Map)

2.क्षेत्र पुवस्तका (Field Book)

3.पेन

4.पेवन्सल

5.मोजपट्टी ि टेप

6.दरूदशिक यंत्र (Binocular)

7.होकायंत्र (Compass) ि GPS

8. वनसगाितील अथिा अभ्यास क्षेत्रातील िैवशठ्यपुणि भूरूपांची ि संस्कृवतक भूदशृ्यांची छायावचत्र घेण्यासाठी कॅमेरा.

9.मुलाखतीच्या प्रश्नािल्या

वनरीक्षण द्वारे ि मुलाखती द्वारे प्रश्न नमून्यावतल प्रश्नांची उत्तरे नीट वलहायची असतात. यासाठी प्रश्नािलीतील प्रश्नांचा अथि ि 

उद्देश आधीच समजून घ्यािा. वनिडलले्या अभ्यास प्रदेशातील भौगोवलक घटकांची नोंद काळजीपूििक आवण जगरूकपण ेघ्यािी.


