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सप्तमः अध्यायः 

अस्माकं देशः भारतम ्

  

भारतं कश्चन भौगोलिकदृष््टया 

अलतलिस्तीर्णः दशेः ितणते । उत्तरे 

एषः लिमाियस्य उन्नत ः लशखर ः 

आितृः अलस्त । पलश्चमे 

अरबसागरः पिूे बङ्गािस्य  

खातः तथा च दलिर्े 

लिन्दमिासागरः  भारतीय-

प्रायद्वीपानां तटेष ुतरङ्गायन्ते  ।  

 भारतस्य िेत्रफिं 32.8 िि-िगण-

लकिोमीटरपररलमतं अलस्त । उत्तरे काश्मीराद ् आरभ्य 

दलिर्े कन्याकुमारीपयणन्तम ् एषः लिस्तारः प्रायेर् 3,200 लकिोमीटरपररलमतं अलस्त । तथा च पिूे 

अरुर्ाचिप्रदशेात ्आरभ्य पलश्चमे कच्छयाित ्अस्य लिस्तारः प्रायेर् 2,900 लकिोमीटरपररलमतो अलस्त । 

उन्नताः पिणताः भारतीयालन मिामरुस्थिालन उत्तरसमिेत्रालर् असमानप्रस्तारभागाः तटीयभागाः द्वीपसमिूाः 

च स्थिरूपार्ां लिलभन्नतां प्रदशणयलन्त । यत्र िातािरर्ेन िनस्पत्या िन्यजीि ः च सि भाषासंस्कृतौ अलप 

मिती लभन्नता अलस्त । एतस्यां लभन्नतायाम ्अलप ियम ्एकतां पश्यामः । या अस्माकं परस्परं दृश्यत े। एतत ्

एि कारर् ंअलस्त  यत ्ियम ् एकलस्मन ् एि राष्ट्रे बद्ाः स्मः । 2011 तमिषाणत ् एताित ् पयणन्तं भारतस्य 

जनसङ््या 120 कोट्यलिका जाता अलस्त । एषः चीनस्य अनन्तरं लिश्वस्य लद्वतीयः 

सिाणलिकजनसङ््यापरू्णः दशेः अलस्त ।  

स्स्िस्तः  

भारतम ् उत्तरीगोिादे् लस्थतः अलस्त । ककण रेखा (23030’उ.) दशेस्य 

प्रायेर् मध्यभागतः गच्छलत (लचत्रम ् - 7.2) । दलिर्ात ् उत्तरं प्रलत 

भारतस्य मु् यभमूेः लिस्तारः 8
04’ उ. तथा च 3706’उ. अिांशानां मध्ये 

अलस्त । पलश्चमात ्आरभ्य पिूणपयणन्तं भारतस्य लिस्तारः 6807’ प.ू तथा च 

97025’ प.ूदशेान्तरार्ां मध्ये अलस्त । यलद ियं लिशं्व पिूीगोिादे् 

पलश्चमीगोिादे् िा िण्टयामः तलिण भारतस्य लस्थलतः कलस्मन ् गोिादे् 

भलिष्ट्यलत ? अतीि लिशािस्य दशेान्तरीयस्य लिस्तारस्य प्रायेर् 290 

इत्यस्य कारर्ेन अत्रत्य भागद्वये लस्थतानां स्थानानां स्थानीये कािे मित ्

अन्तरं भलितुं शक्नोलत स्म । एतादृशानां सदुरूस्थानानां मध्ये कािस्य 

जानस्तत स्कं भवततः? 

लिशािाः दशेाः येषां लिस्तारः 

पिूणभागतः पलश्चमभाग ं प्रलत 

अलिकः भिलत तत्र सम्परू्णस्य 

दशेस्य मानकसमयः एकः न 

भिलत। सयंकु्तराज्य-अमरेरकाया ं

7 तथा च कनाडायाः 6 

मानकसमयाः ितणन्ते। लकं भिन्तः 

जानलन्त यत ् रूस े कलत 

मानकसमयाः सलन्त ? 

प्रायद्वीपः स्थिस्य सः भागः ितणते यः पित्रयतः 

जिेन आितृः ितणते (लचत्रम ्6.1) । 
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अन्तरं प्रायेर् घण्टाद्वयात्मकं भलिष्ट्यलत । यथा भिन्तः पिूणम ् अपठन,् यत ् प्रत्येकं 10 दशेान्तराय 

स्थानीयसमये 4 लनमेषार्ाम ्अन्तरं भिलत। पलश्चमे गजुरातस्य अपेिया पिूणस्य अरुर्ाचिप्रदशेे सयूोदयः 

प्रायेर् घण्टाद्वयपिू ं भिलत ।  भिन्तः पिू ं पलठतिन्तः सलन्त यत ् 82030’ प.ू दशेान्तरस्य स्थानीयसमयः 

भारतस्य मानकसमयः लकमथं मन्यते । अयं याम्योत्तरः भारतस्य मानक-याम्योत्तरम ्अलप कथ्यते ।  

भारतस्य प्रस्तवेस्शनः देशाः  

सप्तदशेानां स्थिीयसीमाः अस्य सीमालभः यकु्ताः सलन्त । 7.1 – लचत्रमाध्यमेन एतेषां दशेानां  

नामालन जानन्त।ु 

चित्रम ्– 7.1 भारतम ्एव ंच तस्य प्रततवेतिनः दिेाः 
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चित्रम ्– 7.2 भारतस्य राजनैततकं मानतचत्रम ्

* जूनमासे 2014 तमे वरे्ष तेलङ्गाना भारतस्य  एकोनस्रंशं/ नवस्वंशं   राज्यं जातम ्

एतेष ु के के दशेाः सलन्त येषां सीमाः समदु्ररे् यकु्ताः न सलन्त ?  दलिर्े समदु्र े लस्थतौ द्वौ श्रीिङ्का-

तमािदीिद्वीपौ अस्माकं प्रलतिेलशनौ स्तः । पाकजिसलन्िः भारतं श्रीिङ्कातः पथृक् करोलत । 
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राजनैस्तकम ्एवं च  प्राशासस्नकं स्वभाजनम ्

भारतं कश्चन लिशािः दशेः ितणते । प्राशासलनक-गलतलििीनां लियान्ियनाय  दशेः 29 राज्येष ु7 न्द्रशालसत-

प्रदशेेष ुच लिभालजतः अलस्त ।

स्चरम ्7.3 भारतम ्: भौलतकं लिभाजनम ्  
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बिूलन पिणतीयस्थानालन अत्र िोकलप्रयालर् सलन्त ।  

पञ्च पिणतीयस्थानानां नामालन अलन्िष्ट्यन्त ु । 

श िालिक इत्येषा अत्यलिका दलिर्भागे लस्थता 

शङ्ृखिा अलस्त । दिेिी भारतस्य राजिानी  

अलस्त । राज्यानां लनमाणर्ं मु् यतः भाषार्ाम ्

आिारेर् अभित ्। िेत्रफिस्य दृष््टया बिृत्तमं राज्यं 

राजस्थानं तथा च िघतुमं राज्यं गोिा अलस्त । 

राज्यालन जनपदषे ुलिभालजतालन सलन्त ।  

भौस्तक–स्वभाजनम ्

 भारते उपिभ्यमाना भौलतकाकृतयः 

लिलभन्नप्रकारकाः सलन्त यथा पिणतः, प्रस्थः, तटः  

द्वीपसमिूः च । उत्तरे लिमाच्छालदतः लिमाियः 

प्रिररर्ः कायं करोलत । लिम+आियः इत्यस्य 

अथणः भिलत लिमस्य गिृम ् । लिमाियपिणतः लतसषृ ु

मु् यसमान्तरशङ्ृखिास ु लिभज्यते । सिणथा उत्तरे 

लस्थता शङ्ृखिा मिा -लिमाियः अथिा लिमालद्रः 

इलत कथ्यते । एतस्याम ् एि शङ्ृखिायां लिश्वस्य 

सिोच्चलशखराः सलन्त । मध्यस्िमालयः अथिा 

स्िमाचलं  लिमाद््रयाः दलिर्े लस्थता शङ्ृखिा 

अलस्त ।   

लिमाियस्य दलिर्े  भारतस्य उत्तरी-के्षरास्ि 

लस्थतालन सलन्त । एतालन िेत्रालर् समतिालन 

प्रलथतालन च सलन्त । एतालन िेत्रालर् लसन्ि-ुगङ्गा-

ब्रह्मपतु्र ः तथा च एतासां सिायकनदीलभः 

आनीतेभ्यः जिोढ-लनिेप ः लनलमणतालन सलन्त । 

नदीनाम ् एतालन िेत्रालर् कृष्ट्यथं उिणरां भलूमं 

यच्छलन्त । एतद ् एि कारर्म ् अलस्त यत ् एतेष ु

िेत्रेष ुजनसङ््या अलिका अलस्त ।  

भारतस्य पलश्चमीभागे भारतीयमिामरुस्िलं 

लस्थतम ्अलस्त । इद ंशषु्ट्कोष्ट्र्स कतस्थानम ्अलस्त । 

अत्र िनस्पतेः मात्रा न्यनूतमा अलस्त ।  

उत्तरीिेत्रार्ां दलिर्भागे प्रायद्वीपीयप्रस्िः इलत 

लस्थतः अलस्त । एतेषाम ् आकृलतः लत्रभजुाकारा 

अलस्त । एतस्य िरातिः नतोन्नतः अलस्त । 

एतलस्मन ् िेत्रे अनेकाः पिणतशङ्ृखिाः तथा च 

उपत्यकाः लिद्यमानाः सलन्त । एतस्य उत्तरपलश्चमे 

अराििीशङ्ृखिा लस्थता अलस्त या लिश्वस्य 

प्राचीनतमा शङ्ृखिा अलस्त । स्वतध्यशृङ्खला 

सतपुडाशृङ्खला च अलप मित्त्िपरू्े शङ्ृखिे 

जलोढस्नके्षपः – एषः  नदीलभः आनीतमलृत्तका 

भिलत  तथा च नदीबेलसन इत्यलस्मन ्लनलिप्यते ।  

सिायकनदी- एका नदी अथिा सररत ्या मु् यनद्या ं

कुतलश्चदलप  आगत्य लमिलत तथा च स्िजिस्य 

मु् यनद्यां लिसजणन ंकरोलत (लचत्रम ्6.1)| 

स्कं भवततः जानस्तत ? 

गङ्गाब्रह्मपतु्रनद्यौ लिश्वस्य बिृत्तमस्य 

नदीमखुपलुिनस्य लनमाणर्ं कुरुतः, यच्च 

सनु्दरिननदीमखुपलुिनम ् इत्यलप उच्यते । अस्य 

नदीमखुपलुिनस्य आकृलतः लत्रभजुाकारा अलस्त । 

नदीमखुपलुिन ं  स्थिस्य सः भागः अलस्त यः नद्याः 

मखुपलुिन े लनमीयते (यत्र नद्यः समदु्र ं प्रलिशलन्त तत ्

स्थिं नदीमखुपलुिनम ्इलत उच्यते (लचत्रम ्– 6.1)| 

आगच्छततु स्कस्चचत ्कृत्वा  स्शके्षम  

बह्वीनां बालिकानां नामालन नदीनां नामस ुभिलत यथा 

यमनुा मन्दालकनी कािेरी च। लकं भिन्तः 

स्िपररिेशस्थां कालञ्चत ् बालिकां जानलन्त यस्याः 

नाम कस्यालश्चत ् नद्याः नाम्नः उपरर अलस्त? 

स्िमातालपत्रोः तथा च अन्यषेां सािाय्येन एतादृशाना ं

नाम्नां कालञ्चत ् सचूीं सज्जीकुिणन्त।ु लकं भिन्तः 

जिसम्बन्िीलन अन्यालन नामालन अलप अन्िेष्टट ं

शक्निुलन्त, यथा शबनम ्।    
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स्तः। एताभ्यः शङ्ृखिाभ्यः भतू्िा नमणदानदी 

तापीनदी च प्रिितः । एते पलश्चमं प्रलत प्रििन्त्यौ 

नद्यौ स्तः ये अरबसागरे पतलन्त । अस्य प्रस्तारस्य 

पलश्चमे पलश्चमीघाटः अथिा सह्यालद्रः तथा च पिू े 

पिूीघाटः लस्थतः अलस्त । पलश्चमीघाटस्य लिस्तारः 

समानरूपेर् अलस्त अपरञ्च पिूीघाटः मध्ये मध्ये 

त्रलुटतः तथा च असमानः अलस्त (लचत्रम ् – 7.3)| 

एतेष ु प्रस्तारेष ु खलनजानां यथा अङ्गारस्य 

िौिायस्कस्य   प्राचयुणम ्अलस्त ।  

सुनामी 

एकदा प्रातः मनषु्ट्य,े पलतता जिौघस्य कृष्ट्र्ा छाया ।  

सनुामीदानिी भीकररूपेर्,  प्रियंकाररर्ी  जलनताऽपद ्यया ॥ 

समदु्र ेउलत्थतमािोडनं, प्रसतंृ योजनं दरंू भयङ्करम ्।  

प्रकृलतलिनाशने लि तेन, मनषु्ट्यः कािकििीकृतः । ।  

लिकरािरूपो लिनाशस्तदा, पररतो िािाकारो जातः ।  

त्रालि  नस्त्रालि नो जनाः,   पिालयताः  प्रार्रिर्ाय ।। 

रलितो न लि कोऽलप तस्माद,् यः कािोऽयं प्रचण्डोऽितणत  ।। 

लिन्दमिासागरोऽस्माकं रिको यः, जातस्तदा भिको लि  सः ।  

लनगीर्ाण जनाः  तेन , लिनश्य ह्यलस्तत्ि ंसिणम ्।।   

सािाय्यकतुणकामा  िस्ताः,  उलत्थताः सिस्रशस्तदा  ।  

सागरदपणपातनाय ,  पीलडतरिर्ाय दःुलखतसेिनाय  ।।  

रालत्रगणलमष्ट्यलत कृष्ट्र्ा,  सपु्रभातं भलिष्ट्यलत  ।  

आशालकरर्ा उदषे्ट्यलन्त , जीिने प्रसन्नता प्रसररष्ट्यलत ।।   

 

पखंडुीलिद्या  

कक्ष्याअष्टमी 

स्कं भवततः जानस्तत ? 

प्रवालः इलत िघसुामलुद्रकजन्तनूां 

अलस्थपञ्जराः सलन्त यः पॉस्लप 

इलत उच्यते। यदा जीलितपॉलिपाः 

लियन्ते तदा तेषाम ् अलस्थलपञ्जरः 

अिलशष्ट्यते। अन्यपॉलिपानां िलृद्ः 

एतेषां दृढीभतूानाम ्

अलस्थलपञ्जरार्ाम ् उपरर भिलत ये 

िलृद्म ्उपगच्छन ्मिोन्नताः जायन्ते 

तथा च अनने प्रकारेर् प्रिािाः इलत 

द्वीपानां लनमाणर्ं कुिणलन्त । 7.4 इलत 

लचत्र ेप्रिािः इलत द्वीपान ्दशणयलत ।  

 

तचत्रम ्-7.4 प्रवाल-द्वीपः 
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चित्रम ्-7.4 प्रवाल-द्वीपः 
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पलश्चमघट्टस्य पलश्चमभागे तथा च पिूणघट्टस्य पिूणभागे 

तटीयिेत्रालर् लस्थतालन सलन्त । पलश्चमीतटीयिेत्रालर् 

बिटसङ्कीर्ाणलन सलन्त । पिूीतटीयिेत्रालर् 

अपेिाकृत ् प्रलथतालन सलन्त। तत्र पिूं प्रलत 

प्रििमार्ाः अनेकाः नद्यः सलन्त । मिानदी 

गोदावरी कृष्िा कावेरी च  बङ्गािस्य आखाते 

लनपतलन्त ।  इमाः नद्यः स्िीयमखुपलुिने 

उिणरनदीमखुपलुिनस्य लनमाणर्ं कुिणलन्त । बङ्गािस्य 

आखाते गङ्गाब्रह्मपतु्रनद्योः नदीमखेु 

सनु्दरिननदीमखुपलुिनं लस्थतम ्अलस्त ।   

भारते द्वौ लद्वपसमिुौ अलप  स्तः । ििद्वीपद्वीपसमिूः 

अरबसागरे लस्थतः अलस्त। एतौ केरिस्य तटात ्

लकलञ्चद-्दरेू लस्थतौ  प्रिािद्वीपौ स्तः। अण्डमान ं

तिा च स्नकोबारद्वीपसमूिः  भारतात ् दलिर्-

पिूण-लदशायां बङ्गािस्य आखाते लस्थतः अलस्त। 

लकं भिन्तः जानलन्त यत ्कः द्वीपसमिूः 2004 तमे 

िषे सनुामीदरुापदा प्रभालितः  जातः ?  िाताणपत्रार्ां 

तथा च जन ः सि िाताणिापस्य माध्यमेन सचूनाः 

प्राप्निुन्त ु यत ् यदा सनुामी इलत त्रासदायाः 

भारतीयतटेन सि संघट्टनं जातं तदा केन प्रकारेर् 

लिलभन्न ः जन ः एतस्याः सनुाम्या्यायाः त्रासदायाः 

सम्मखुीकरर्ं कृतम ् आसीत।् सनुामी कलश्चत ्

लिशािः सागरीयः तरङ्गः अलस्त यः समदु्रतिे 

भकूम्पकारर्ेन उत्पद्यते । 

 

1. लनम्नलिलखतप्र्ानाम ्उत्तरालर् संिेपेर् यच्छन्त ु।   

(i) भारतदशेस्य लिभालजत-भौलतकभागानां नामालन लिखन्त ु। 

(ii) भारतस्य स्थिीयसीमा सप्तलभः दशे ः संयकु्ता अलस्त । तेषां नामालन लिखन्त ु।  

(iii)  के द्व ेप्रमखुनद्यौ अरबसागरे पततः ? 

(iv)  गङ्गया ब्रह्मपतु्रेर् च लनलमणतस्य नदीमखुपलुिनस्य नाम लिखन्त ु।  

(v)  भारते कलत राज्यालन तथा च कलत केन्द्रशालसतप्रदशेाः सलन्त ? कयोः द्वयोः राज्ययोः राजिानी एका 

एि अलस्त ?  

(vi)  उत्तरीिेत्रेष ु जनानाम ्अलिका जनसङ््या लनिसलत ? 

(vii) ििद्वीपः प्रिािद्वीपः इलत उच्यते ? 

 2 सम्यक् उत्तरं लचलितं (✓) कुिणन्त ु।  

(i) लिमाियस्य परू्णतः दलिर्ीभागः लकम ्उच्यते ? 

 क.  लशिालिकः     ख. लिमालद्रः     ग. लिमाचिम ्

(ii) सह्यालद्रः अन्येन केन नाम्ना अलभिीयते ? 

क. अराििी      ख. पलश्चमीघट्टः      ग. लिमालद्रः 

  

िदेनाथस्ि नः 

किा चतथुी 

 

अभ्यासः 
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(iii)  पाकजिसलन्िः कयोः दशेयोः मध्ये लस्थतः अलस्त ? 

क. श्रीिङ्का तथा च मािदीिः । 

ख. भारतं तथा च श्रीिङ्का । 

ग. भारतं तथा च मािदीिः । 

(iv)  अरबसागरे लस्थताः भारतीय-द्वीपसमिूाः के सलन्त ?   

       क. अण्डमान-लनकोबारद्वीपसमिूः  

       ख. ििद्वीप-द्वीपसमिूः  

       ग. मािदीिः 

(v)  भारतस्य परुातनतमी पिणतशङ्ृखिा का अलस्त ?   

   क.  अराििी   ख. पलश्चमघट्टः   ग. लिमाियः  

3.  ररक्तस्थानालन परूयन्त ु।  

(i)  भारतस्य िेत्रफिं प्रायः ------------  अलस्त ।    

(ii)  मिान ्लिमाियः  ------- इलत नाम्ना अलप ज्ञायते ।  

(iii) िेत्रफिदृष््टया --------------------- भारतस्य बिृत्तमं राज्यम ्अलस्त । 

 

(iv)  नमणदानदी --------------------- सागरे पतलत ।  

(v)  ----------- भारतस्य प्रायः मध्यभागतः गच्छन्ती अिांशरेखा अलस्त ।  

      मानलचत्रकायाणलर् ---  

1. भारतस्य रेखामानलचत्रे लनम्नलिखतं लचिीकुिणन्त ु--  

(i) ककण रेखाम ्

(ii) भारतस्य मानकयाम्योत्तरम ्

(iii) स्िस्य लनिासराज्यम ्  

(iv) अण्डमानद्वीपसमिू ंतथा च ििद्वीपसमिूम ् 

(v) पिूणतटालन एिं च  पलश्चम तटालन     

 

इलत सप्तमोऽध्यायः 

  


