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सचूना  
1. फक्त शवद्यार्थ्यांना प्रश्नप्रकारांचा सराव करून   

देण्यासाठीच 
2. सदर प्रश्नसचंातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपशिकेत यतेीलच 

अस ेनाही याची नोंद घ्यावी. 
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इयत्ता 12 वी भगूोल प्रश्नपढेी 

  

प्रश्न.१अ) योग्य पयााय निवडूि नवधाि ेपरू्ा करा. 

1. लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारा प्राकृनतक घटक 

अ) शेती  

आ) खार्काम 

इ)वाहतूक  

ई)हवामाि              

2. लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारा मािवी घटक 

अ) शेती. 

आ) हवामाि 

इ) पाण्याची उपलब्धता. 

ई) मृदा. 

3. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांतात या टप्पप्पयात जन्मदर व मृत्युदर दोन्ही अनधक असल्यामुळे 

लोकसंख्या वाढ अनतशय नथिर असते. 

अ) पनहला टप्पपा 

आ) दसुरा टप्पपा  

इ) नतसरा टप्पपा  

ई) चौिा टप्पपा  

4. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांतात हा टप्पपा शून्य वाढ दशावर्ारा टप्पपा म्हर्ूि ओळखला जातो. 

अ) दसुरा टप्पपा  

आ) नतसरा टप्पपा  

इ) चौिा टप्पपा 

ई) पाचवा टप्पपा 

5. लोकसंख्या वयोरचिा मिो-चा तळ नवथतारत जार्ारा असूि नशर्ााकडे तो निमुळता होत 

आह.े याचा अिा... 

अ) जन्मदर आनर् मृत्युदर ह ेदोन्ही अगदी कमी   

आ) जन्मदर कमी तर मृत्युदर अगदी कमी  

इ)जन्मदर जाथत व मृत्युदर कमी  



ई)जन्म व मृत्य ुदोन्ही दर जाथत 

6. स्त्री व पुरुर्ाचे लोकसंख्येतील प्रमार् म्हर्जे 

अ) ललंगगुर्ोत्तर. 

आ) वयोरचिा 

इ) साक्षरता. 

ई) व्यावसानयक संरचिा. 

7. देशात ज्या व्यक्तीस नलनहता, वाचता आनर् गनर्ती क्रक्रया समजूि करता येतात. त्या व्यक्तीस 

काय संबोधतात. 

अ) निरक्षर 

आ) साक्षर  

इ) तज्ञ  

ई) अडार्ी                

8. भारत देशाची अिाव्यवथिा अजिूही कृर्ी प्रधाि असिू यिेील कायाशील लोकसंख्या 

प्रामुख्यािे या व्यवसायात गुंतललेी आहे. 

अ) चतुिाक  

आ) तृतीयक  

इ) नददतीयक 

ई) प्रािनमक                 

9. काही जमाती गुरांच्या चा-याच्या शोधात ऋतूिुसार रिकार् बदलतात, ह ेथिलांतर कोर्त्या 

थवरूपाचे अस ूशकते. 

अ) बाह्य थिलांतर  

आ) दीघाकालीि थिलांतर 

इ) हगंामी थिलांतर 

ई) सामानजक थिलांतर                

10. एखाद्या रथत्यालगत ककंवा रेल्वेलाईि ककंवा कालव्याला लागूि ही वथती आढळते. 

अ) आयताकृती वथती   

आ) आकारहीि वथती  

इ)वतुाळाकार वथती  

ई)रेर्ीय वथती 

11. दोि िद्यांच्या ककंवा रथत्याचा संगमावर ककंवा समुद्रकािी अशा वथत्या आढळतात. 



अ) आकारहीि वथती. 

आ) निकोर्ी वथती 

इ) रेर्ीय वथती. 

ई) आयताकृती वथती. 

12. प्रत्यक्ष लागवड केललेे व ज्यातिू उत्पादि घेतललेे आह ेअसे शतेीखालील क्षेि. 

अ) चालू पड जमीि 

आ) नपकाऊ अिुउत्पादक जमीि  

इ) कायमथवरूपी गायराि व चराऊ जमीि  

ई) निदवळ लागवडीखालील क्षेि  

13. अशी जमीि जेि ेकोर्त्या ि कोर्त्या वथतुनिर्मातीचे काया चालते, जेिे लोक थवत:च्या 

उपजीनवकेसािी काम करतात. 

अ) संथिात्मक क्षेि  

आ) निवासी क्षेि  

इ) औद्योनगक क्षेि 

ई) मिोरंजिाखालील क्षेि  

14. ग्रामीर् व िागरी अस ेदोन्ही प्रकारचे भूमी उपयोजि यिेे आढळते. 

अ) मिोरंजिाखालील क्षेि  

आ) ग्रामीर् िागरी झालर क्षेि 

इ) संथिात्मक क्षेि 

ई) व्यापारी क्षेि 

15. उपजीनवकेसािी मुख्यतः विातिू पदािा गोळा करर्े 

अ)समशीतोष्र् सूनचपर्ी विी विे 

आ)समशीतोष्र् पािझडी वि े

इ)उष्र्करटबंधीय पािझडी वि े

ई)नवर्ुववृत्तीय सदाहररत विे 

16. मासेमारी क्षेिासािी सवोत्तम नथिती 

अ) दंतुर क्रकिारे, उिळ समुद्र,उष्र् हवामाि, प्पलवंकांची वाढ. 

आ) उिळ समुद्र, उष्र् –िंडसागरी प्रवाहांचा संगम, प्पलवंकांची वाढ,िंड हवामाि 

इ) भूखंड मंच, प्पलवंकांची वाढ, मासेमारीचे उत्तम कौशल्य, िंड हवामाि. 

ई) भूखंड मंच,दंतुर क्रकिारे,प्पलवंकांची वाढ, िंड हवामाि. 



17. अक्षांशाशी िेट संबंध िसललेा प्रािनमक व्यवसाय 

अ) लाकूडतोड 

आ) मासेमारी 

इ) खार्काम 

ई) शेती 

18. नवथतृत व्यापारी शेतीची वैनशष्ये 

अ) एक नपक पद्ती, पाण्याचा वापर, उष्र्करटबंध, धान्य उत्पादि. 

आ) एक नपक पद्ती, यंिाचा वापर, उष्र्करटबंध, धान्य उत्पादि. 

इ) एक नपक पद्ती, मािवी श्रमाचा वापर, नवर्ुववृत्त िायलँड, उद्याि शेती. 

ई) एक नपक पद्ती, शास्त्रीय ज्ञािाचा वापर, उपोष्र् करटबंध, कडधान्य उत्पादि. 

19. प्रािनमक व्यवसायातील उत्पादिे कच्चा माल म्हर्ूि या व्यवसायात वापरली जातात व 

त्यापासूि पक्का माल तयार केला जातो. 

अ) प्रािनमक आर्िाक क्रक्रया    

आ) नददतीयक आर्िाक क्रक्रया  

इ)तृतीयक आर्िाक क्रक्रया  

ई)चतुिाक आर्िाक क्रक्रया 

20. औद्योनगक उत्पादिासािी नवकनसत केल्या जार्ा-या अशा क्षेिाची ककंवा प्रदेशाची थिापिा 

करण्यास सरकार नवशेर् प्राधान्य देते. 

अ) नवशेर् आर्िाक क्षेि. 

आ) वाहतूक क्षेि 

इ) बाजारपेि क्षेि. 

ई) दपापारी क्षेि. 

21. प्रत्यक्ष लागवड केललेे व ज्यातिू उत्पादि घेतललेे आह ेअसे शतेीखालील क्षेि. 

अ) चालू पड जमीि 

आ) नपकाऊ अिुउत्पादक जमीि  

इ) कायमथवरूपी गायराि व चराऊ जमीि  

ई) निदवळ लागवडीखालील क्षेि   

22. अशी जमीि जेि ेकोर्त्या ि कोर्त्या वथतुनिर्मातीचे काया चालते, जेिे लोक थवत:च्या 

उपजीनवकेसािी काम करतात. 

अ) संथिात्मक क्षेि  



आ) निवासी क्षेि  

इ) औद्योनगक क्षेि 

ई) मिोरंजिाखालील क्षेि 

23. ग्रामीर् व िागरी अस ेदोन्ही प्रकारचे भूमी उपयोजि यिेे आढळते. 

अ) मिोरंजिाखालील क्षेि  

आ) ग्रामीर् िागरी झालर क्षेि 

इ) संथिात्मक क्षेि 

ई) व्यापारी क्षेि 

24. तृतीयक व्यवसाय 

अ)संसाधिाचा वापर  

आ)पक्का माल 

इ)कच्चा माल  

ई)मालवाहतूक 

25. िैसर्गाक बंदर 

अ) कोची. 

आ) जवाहरलाल िेहरू पोटा ट्रथट 

इ) क्रदल्ली इंटरिशॅिल कागो टर्मािल. 

ई) नमहाि प्रकल्प (िागपूर कागो हब). 

26. ट्रान्स ऑथटे्रनलयि लोहमागा थिािक 

अ) पिा - नसडिी 

आ) पिा – दलॉक्रदवोथटॉक  

इ) नसडिी - दहॉन्कुअर  

ई) दहॉन्कुअर – दलॉक्रदवोथटॉक 

27. एका निनित घटकांच्या आधारे िरवलेला समाि वैनशष्टय ेअसलेला एकनजिसी प्रदेश. 

अ) कायाात्मक प्रदेश    

आ) प्राकृनतक प्रदशे  

इ)औपचाररक प्रदेश  

ई)राजकीय प्रदेश 

28. एखाद्या नवनशष्ट क्षेिात केल ेजार्ारे प्रमुख काया याआधारे िरवलेला प्रदेश. 

अ) कायाात्मक प्रदेश    



आ) प्राकृनतक प्रदशे  

इ)औपचाररक प्रदेश  

ई)राजकीय प्रदेश 

29. प्राकृनतक घटकांच्या आधारे िरवलेला प्रदेश. 

अ) कायाात्मक प्रदेश    

आ) प्राकृनतक प्रदशे  

इ)औपचाररक प्रदेश  

ई)राजकीय प्रदेश 

30. मािवी घटकांच्या आधारे िरवलेला प्रदेश. 

अ) कायाात्मक प्रदेश    

आ) प्राकृनतक प्रदशे  

इ)औपचाररक प्रदेश  

ई)राजकीय प्रदेश 

31. सामानजक शास्त्रातील प्रत्येक नवर्याचा अभ्यास करर्ारी भूगोलाची शाखा. 

अ)  आर्िाक भूगोल   

आ) प्राकृनतक भूगोल  

इ)मािवी भूगोल  

ई)राजकीय भूगोल 

32. िैसर्गाक घटकांचा आनर् घडामोडींचा अभ्यास या भूगोलाच्या या शाखेत केला जातो. 

अ) आर्िाक भूगोल    

आ) प्राकृनतक भूगोल  

इ)मािवी भूगोल  

ई)राजकीय भूगोल 

33. निसगा हा मािवापेक्षा श्रेष्ठ आह ेआनर् तो िेहमीच श्रेष्ठ राहील. 

अ) निसगावाद    

आ) संभाव्यवाद  

इ)पयाावरर्वाद  

ई)िांबा व जा निसगावाद 

34. मािव निसगाावर ताबा नमळवू शकतो आनर् मािव त्याला हवा तसा निसगााचा वापर करूि 

आपले जीवि आनर् जीविशैली वेगळ्या प्रकारे नवकनसत करू शकतो. 

अ) निसगावाद    



आ) संभाव्यवाद  

इ)पयाावरर्वाद  

ई)िांबा व जा निसगावाद 

 

प्र. १. (ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी परू्ा करा : 

 

 

  अ ब क 

१.ऑथटे्रलीया  १. दाट नवर्ुववतृ्तीय वि १. सवाानधक लोकसखं्या 

२.अॅमझेोिचे खोरे २.क्रकिारपट्टीचा प्रदशे  २. नवरळ लोकसंख्या  

३.पूवा अमेररका ३. वाळवंट ३. दाट लोकसखं्यचेे क्षेि  

४.भारत ४. कायम बर्ााच्छाक्रदत प्रदशे ४. कायम निवासी लोकसंख्या िाही. 

५.अंटार््टाका ५. मान्सूि हवामािाचा प्रदशे ५. कमी घिता 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

  अ ब क 

१. नवथतारर्ारा वय मिोरा १. जन्म-मृत्युदर कमी १. वैदयकीयखचा जाथत. 

२. संकोचर्ारा वय मिोरा 
२. मािवीभांडवल २. अनिच्छा 

३. नथिरावललेा वय मिोरा ३. वृद् लोकाचंी संख्या कमी 
३. लोकसखं्यचेा लाभांश 

४. कायाशील लोकसंख्यचेे जाथत प्रमार् 
४. उदरनिवााहाचा प्रश्न  ४.नवकनसत दशे. 

५. दषु्काळामुळे थिलांतर ५. वृद् लोकाचंी संख्या जाथत 
५. आर्िाक दषृ्या अनवकनसत 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

  अ ब क 

१. वगा-III १. महािगराचंा सीमावती भाग १. मुंबई 

२. शहर  
२. लोकसखं्या ५००० २. मािेराि 

३. वगा-VI ३. दशलक्षी शहर 
३. वाई. 

४. बाह्यवाढ िगर 
४. लोकसखं्या वीस हजार ते पन्नास हजार ४. मुंबईचे उपिगर. 

५. महािगर 
५. भारतीय जिगर्िेिसुार व्यवसायाच्या आधारे  

केललेेवथतीचे वगीकरर् 

५. अगदी छोटे शहर 

 

 

 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

  अ ब क 

१.सखोल उदरनिवााहक शेती १.डॉगर बँक १.शेत आकार लहाि 



२.पंपाज गवताळ प्रदशे २.क्रकिाऱ्यापासिू दरू खनिज तले आनर् 

िैसर्गाक वायचूे उत्पादि 

२.प्रनतकूल पररनथिती 

३.मत्थयक्षिे ३.तांदळू ३.बॉम्बे हाय 

४.र्ळे, कंदमुळे गोळा करर् े ४.घिदाट वि े ४.ईशान्य अटलांरटक महासागर 

५.खार्काम ५.व्यापारी पशपुालि ५.दनक्षर् अमेररका 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

अ ब क 

१.लघुउद्योग १.हातािे निर्माती उद्योग १.नचिी मातीची भांडी बिवर् े

२.कुरटरोद्योग २.कौशल्यावर आधाररत २.टाटा लोह पोलाद उद्योग 

३.ग्राहकोपयोगी वथत ू ३.वैयनक्तक ३.कंुभार 

४.खाजगी ४.िेट वापरासािी तयार ४.और्ध निर्माती 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

 अ आ इ 

१.मािेराि १.चहा १.संदशेवहि 

२.भौगोनलक थिाि निनिती २.अटलांरटक महासागर २.तृतीयक व्यवसाय 

३.श्रीलंका ३.कृनिम उपग्रह ३.नियाात 

४.पिामा कालवा ४.पयाटि ४.पॅनसक्रर्क महासागर 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

  

अ ब क 

१. उत्तराखंड १. प्राकृनतक घटक १. प्रादनेशक असमतोल 

२. औपचाररक प्रदशे २. पवातीय प्रदशे २. कायाात्मक प्रदशे 

३. िागपरू महािगर के्षि ३. आर्िाक घटक ३. गंगा िदीचे खोरे 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

  

अ ब क 

१. मािवी भूगोल १. भौगोनलक पररर्ाम पद्ती १. जीवशास्त्र 

२. प्राकृनतक भूगोल २. आर्िाक भूगोल २. अिाशास्त्र 

३. भौगोनलक पद्ती ३. जीव भगूोल ३. संख्याशास्त्र 

 

 

 

 

 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

'अ'थतंभ 'ब' थतभं 'क' थतंभ 



(१) औपचाररक प्रदशे (१) विातंील आक्रदवासी (१) सवाानधक  लोकसखं्या 

(२) निवाानसत (२) सवाानधक भांडवलगुंतवर्कू (२) गंगा िदीचे खोरे 

(३) नशकार (३) प्राकृनतक घटक (३) अमॅझेॉिखोऱ्यातील जमाती 

(४) भारत (४) कौशल्यावर आधाररत (४) सक्तीचे थिलातंर 

(५) लघुउद्योग (५) सामानजक कलह (५) िागपूर महािगरक्षेि 

 (६) मान्सिूहवामािाचा प्रदशे (६) और्धनिर्माती 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

अ ब क 

१.सखोल उदरनिवााहक शेती १.डॉगर बँक १.शेत आकार लहाि 

२.पंपाज गवताळ प्रदशे 
२.क्रकिाऱ्यापासिू दरू खनिज तले आनर् 

िैसर्गाक वायचूे उत्पादि 
२.प्रनतकूल पररनथिती 

३.मत्थयक्षिे ३.तांदळू ३.बॉम्बे हाय 

४.र्ळे, कंदमुळे गोळा करर् े ४.घिदाट वि े ४.ईशान्य अटलांरटक महासागर 

५.खार्काम ५.व्यापारी पशपुालि ५.दनक्षर् अमेररका 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

अ ब क 

१.लघुउद्योग १.हातािे निर्माती उद्योग १.नचिी मातीची भांडी बिवर् े

२.कुरटरोद्योग २.कौशल्यावर आधाररत २.टाटा लोह पोलाद उद्योग 

३.ग्राहकोपयोगी वथत ू ३.वैयनक्तक ३.कंुभार 

४.खाजगी ४.िेट वापरासािी तयार ४.और्ध निर्माती 

 

(ब) अचकू  सहसबंध  ओळखा व साखळी पूर्ा करा :    

 

अ आ इ 

१.मािेराि १.चहा १.संदशेवहि 

२.भौगोनलक थिाि निनिती २.अटलांरटक महासागर २.तृतीयक व्यवसाय 

३.श्रीलंका ३.कृनिम उपग्रह ३.नियाात 

४.पिामा कालवा ४.पयाटि ४.पॅनसक्रर्क महासागर 

 

 

 

 

 

 

(क) क्रदलले्या नवधािामंधील A : नवधाि व R : कारर् याचंा अचकूसहसबंधं ओळखा : 



1) A :प्रािनमक व्यवसायावर थिाि व हवामाि या घटकांचा प्रभाव पडतो. 

R :खार्काम व्यवसायांवर हवामाि व थिाि याचंा प्रभाव पडत िाही. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

2) A :वथतींचे नवनवध प्रकार असतात. 

R :नवनवध प्राकृनतक घटकाचंा वथतीच्या नवकासावर पररर्ाम होतो. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

3) A :भारतात औदयोनगक उत्पादिांत नवनवधता आह.े 

R :भारत हा कृनर्प्रधाि दशे आह.े 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

4) A : जागनतक व्यापार असमाि आह,े 

R: भौगोनलक नवनवधता व्यापारास कारर्ीभतू िरते, 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

5) A : भूगोल नवर्याचे थवरूप वैतवादी बिले आह,े _ 

R :भूगोल अभ्यासकाचंे थवतिं नवरोधी ककंवा पूरक दनृष्टकोि आहते, 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 



ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

6) A :सुपीक मैदािी प्रदशेात दाट लोकवथती आढळते. 

B :सुपीक मृदा ही शेतीसािी उपयुक्त असते. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

7) A :प्रदेशातील लोकसंख्येत बदल होत िाही. 

B :जन्मदर, मृत्युदर आनर् थिलांतराचा प्रदेशातील लोकसंख्या व लोकसंख्येवर पररर्ाम होतो.  

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

8) A :दसु-या  टप्पप्पयात  मृत्युदरात घट होत ेपर् जन्मदर नथिर असतो. 

B : दसु-या टप्पप्पयात लोकसंख्या झपायािे वाढते. 

अ) केवळ A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह े

इ) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

9) A :अवलंनबतांच्या प्रमार्ात वाढ झाल्यािे अिाव्यवथिेवर पररर्ाम होतो. 

R :लोकसंख्येत वृद्ांची संख्या वाढल्यास वैद्यकीय खचा वाढतात. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

10) A :लोकसंख्येच्या मिोर् यात रंुद तळ बालकांची संख्या अनधक असल्याचे दाखवते.  

R :लोकसंख्या मिोर् याचे रंुद शीर्ा वृद्ांची संख्या अनधक असल्याचे धोतक आह.े 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 



ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

11) A :  कायाशील लोकसंख्याची नवनवध व्यवसाय गटातील वगावारी म्हर्जे लोकसंख्याची  

व्यवसानयक संरचिा होय.  

R : व्यावसानयक संरचिेवरूि दशेाच्या आर्िाक नवकासाचा दर िरतो. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

12) A :दसु-या  टप्पप्पयात  मृत्युदरात घट होत ेपर् जन्मदर नथिर असतो. 

B : दसु-या टप्पप्पयात लोकसंख्या झपायािे वाढते. 

अ) केवळ A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह े

इ) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

13) A : वथतीचे नवनवध प्रकार असतात. 

R :प्राकृनतक घटकांचा वथतीच्या नवतरर्ावर पररर्ाम होतो. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

14) A :िगरे वाढतात त्याचबरोबर त्यांची कायाही वाढतात.  

R :एका िगराला केवळ एकच काया असते. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

15) A :नवनवध शहरे नवनवध कायाासािी प्रनशध्द असतात. 

R : राज्याच्या आनर् देशाच्या राजधान्या प्रशासकीय सेवा पुरनवतात. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 



इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

16) A : भारतातील छोटया िागपूर पिारावर खार्काम व्यवसाय नवकनसत झाला आहे. 

R : छोटया िागपूर पिारावर लोह व कोळसा यांचे भरपूर सािे आहते. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

17) A :भारतातील A :कॅिडामध्य ेलाकुडतोडीच्या व्यवसायाचा नवकास झाला आहे. 

R : नवर्ुवृत्तीय विे अनतशय घिदाट आहते. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

18) A :डॉगर बँक क्षेि मासेमारीसािी जगप्रनसध्द आहे. 

R : येि ेनवथतृत समुद्रबुड जमीि ककंवा भूखंड मंच उपलब्ध असल्यामुळे प्पलवंगची निर्माती. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

19) A :मुंबई येिील दमट हवामाि सूती वस्त्र उद्योग आस परूक आहे. 

R :उद्योगास मोठ्या प्रमार्ात पार्ी आवश्यक असते. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

20) A :भारतात औद्योनगक उत्पादिांमध्ये नवनवधता आहे. 

R :भारत हा कृनर्प्रधाि देश आह.े 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 



आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

21) A :दनक्षर् अमेररकेतील उद्योगाच्या नवकासाला काही घटक अवरोध िरतात. 

R :दनक्षर् अमेररकेचा बहुतांश भाग अॅमेझॉि िदीच्या नवथतृत खो-यािे व्यापला आह.े. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

22) A :तृतीयक व्यवसायात कोर्त्याही प्रकारचे उत्पादि केले जात िाही. 

R :प्रािनमक व नददतीयक व्यवसायाला नवनवध प्रकारच्या सेवा पुरवतात. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

23) A :चतुिाक व्यवसाय बहुतांशी प्रमार्ात वैयनक्तक थतरावर राहतात..  

R :चतुिाक व्यवसाय ह ेबुद्ी – कौशल्यावर आधारीत असतात. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

24) A :सागरी जलवाहतूक हा सवाात थवथत वाहतुक मागा आहे. 

R :पृथ्वीवर जलाशयाचे प्रमार् ७१% आह.े 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

25) A :लोकसंख्या आनर् प्रादेनशक नवकास ह ेदोन्ही घटक एकमेकावर पररर्ाम करतात. 

R :लोकसंख्येचे घटक प्रादेनशक नवकास िरवतात आनर् प्रादेनशक नवकास लोकसंख्येचे  



गुर्ात्मक घटक िरवतात. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

26) A :कायाात्मक प्रदेश एकनजिासी असतोच असे िाही. 

R :औपचाररक प्रदेश हा एकनजिसी प्रदेश असतो. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

27) A :प्राकृनतक घटकांच्या आधारे िरलले्या प्रदेशांिा प्राकृनतक प्रदशे संबोधतात. 

R :मािवी घटकांच्या आधारे िरलले्या प्रदशेांिा राजकीय प्रदशे संबोधतात. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

28) A :आधुनिक काळात भूगोलशास्त्राचा  अनधकानधक उपयोनजत भूगोलशास्त्राकडे प्रवास सुरु आह.े 

R :भूगोल अभ्यासपद्तीत संख्याशास्त्र, मानहती तंिज्ञाि, GIS / GPS  व सुदरू निरीक्षर्          

उपग्रहाददारे भूगोलाचा अभ्यास केला जात आहे. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

29) A :प्राकृनतक भूगोलात मािवी क्रक्रयांचा अभ्यास केला जातो. 

R :मािवी भूगोलात मािव हा कें द्रथिािी आहे. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 



ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

30) A :मािवी भूगोलाचे एकूर् थवरूप एकानत्मक व सवाथपशी झाले आहे. 

R :मािवी भूगोलाच्या सवा शाखा कमी – अनधक प्रमार्ात एकमेकांशी संबंनधत आहते. 

अ) केवळ  A बरोबर आह.े 

आ) केवळ R बरोबर आह.े 

इ) A  आनर् R  ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् आह.े 

ई) A आनर् R ह ेदोन्ही बरोबर आहते आनर् R ह ेA चे अचूक थपष्टीकरर् िाही. 

(ड) अयोग्य घटक ओळखा : 

1) वय-ललंग मिोऱ्याचा प्रकार,  

(अ) नथिरावलेला(ब) सकं्रमर् करर्ारा  

(क) सकंोचर्ारा(ड) नवथतारर्ारा 

2) वथतीचा प्रकार.  

(अ) खेडगेाव(ब) उपिगर  

(क) शहर(ड) झालर वथती 

3) शेतीचा प्रकार. 

(अ) सखोल शतेी (ब) पडीक शतेी 

(क) मळ्याची शेती (ड) मंडई शतेी 

4) मािवी भूगोलाची उपशाखा, 

(अ) जीव भूगोल(ब) वथती भूगोल  

(क) लोकसखं्या भूगोल (ड) आर्िाक भूगोल 

5) पयाटि ह ेप्रमुख काया असर्ारी वथती. 

(अ) मािरेाि (ब) मिमाड  

(क) मिाली(ड) मुंबई 

6) लोकसंख्यासकं्रमर् नसद्ांताचे टप्पप–े 

अ) अनतशय नथिरआ)शून्यवाढ दशानवर्ारा  

इ) अनततीव्र वाढ दशानवर्ाराई) कमी बदलदशानवर्ारा 

7) खनिजांमुळे दाट लोकवथती असर्ारे दशे प्रदशे 

अ) झांनबयातील कंटगा आ) पनिम युरोप 

इ) मांचुररया ई) गंगा िदी सपुीक खोरे 

8) भूगोलातील वातावरर्ाशी संबंनधत अभ्यासघटक 



अ) आद्राता आ) हवचेा दाब 

इ) वारेई) खडक  

9) भूगोलातील जलावरर्ाशी सबंंनधत अभ्यास घटक 

अ) सागर आ)खडकरचिा  

इ) आखातई) नहमिदी  

10) लोकसंख्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे प्राकृनतक घटक 

अ)हवामाि आ) प्राकृनतक रचिा 

इ)शतेीई) मदृा 

11) जाथत लोकसखं्येसािी अिुकूल पररथिीती 

अ) सुधीक शतेी योग्य मृदा आ) सौम्य समशीतोष्र् हवामाि 

इ) पाण्याची उपलब्धता ई) अनतउष्र् हवामाि 

12) मािवी लोकसखं्येसािी प्रनतकूल पररथिीती 

अ) तीव्र उतार आ) वाळवंटी मृदा 

इ) रेगरू सपुीक मृदाई) उष्र् हवामाि  

13) लोकसंख्या प्रनतमािातील दसु-याटप्पयातील दशे 

अ) भारत आ) कांगो 

इ)बागं्लादशे ई) िायजर 

14) लोकसंख्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे मािवीघटक 

अ)शतेीआ)खार्काम 

इ)वाहतकू ई) हवामाि 

15) लोकसंख्यासकं्रमर् प्रनतमािाच्या पनहल्याटप्पयाची वैनशष्टये 

अ) प्रजिि दर अनधक आ) वैदयकीय सुनवधांचा अभाव  

इ) कुपोर्र् ई) मृत्युदर खूप कमी 

16) गंगािदीमदैािी प्रदशेात लोकसखं्यादाट आढळते 

अ) सपुीक मृदा आ) औदयोनगकरर् जाथत प्रमार्ात  

इ) पाण्याची उपलब्धताई) मंद उतार  

17) शहरामध्ये लोकसखं्या जाथत असण्याचीकारर्े 

अ) चांगली वाहतकू व्यवथिा आ) रोजगाराच्या संधी 

इ) नशक्षर्, आरोग्याच्या सोयीई) शेतीसािी सपुीक प्रदशे 

 

18) लोकसंख्यामिोन्याचे प्रकार 



अ) नवथतारर्ारा आ) उंचावर्ारा  

इ) सकंोचर्ाराई) नथिरावललेा  

19)  एकहजार पेक्षा जाथत ललंगरचिा असर्ारे दशे प्रदशे 

अ) लाटनवया आ) सयुक्त अरब अनमराती 

 इ) इथटोनिया ई) युके्रि 

20) जवळपास ८० टके्क पेक्षा कमी एकूर्साक्षरता असर्ारे दशे प्रदशे 

अ) कॅरेनबयि बेटे आ) उत्तर अमेररका  

इ) पनिम आनशयाई) दनक्षर् अमरेरका  

21) लोकसंख्येमध्ये ग्रामीर्शहरी रचििेुसारतर्ावत आढळर्ारे घटक 

अ) व्यावसानयक संरचिाआ) ललगं-गुर्ोत्तर 

 इ) शारीररक उंचीई) लोकसंख्यचेी घिता 

22)  थिलांतराचीसामाजीक कारर् े

अ)भेदभाव आ) नववाह 

इ) भूकंपई) वैदयकीय सुनवधाचंा अभाव  

23) संकोचर्ा-या मिोन्याची वैनशष्टये 

अ)तरूर्ांची संख्या जाथत आ)शीर्ााकड ेनवथतारललेा  

इ) वृद्ाचंी सखं्या जाथतई) जन्मदर मृत्यदुर अगदी कमी  

24) थिलातंराचे अपकर्ार् घटक 

अ)दषु्काळ आ)यदु् 

इ) प्रदरू्ीत पार्ीई) नशक्षर्ाची सधंी  

25)  साक्षरतेचािेट संबंध असर्ारे घटक 

अ) लोकाचंे राहर्ीमाि आ) खनिजसपंत्तीचे सािे  

इ) नस्त्रयाचंा समाजातील दजााई) शैक्षनर्क सनुवधा  

26) थिलातंराची प्राकृनतक कारर् े

अ) ज्वालामुखी उद्रके आ) वादळे 

इ) रोजगाराचा शोधई) भकंूप उत्तरे 

27) थिलातंराचे आकर्ार् घटक 

अ)रोजगाराच्या संधी आ) नशक्षर्ाची सोय 

इ) प्रदनूर्त हवा ई) अल्हादायक हवामाि 

 

28) भूगोलअभ्यासकाचीकौशल्य े



अ) निरीक्षर् आ) दजेदार वेशभरू्ा  

इ)िकाशा काढर्ईे) नवदा ससुंघटि  

29) भूगोलतत्ववेत्ते हकेेटस 

अ) ग्रीक तत्ववेत्तआे)गसे-नपररऑड्स ग्रंिलेखि  

इ) रोमि तत्ववेत्ते ई) सवाात प्रिम पृथ्वीचे वर्ाि 

30) मािवीभगूोलशाखा 

अ) लोकसखं्या भूगोल आ) मृदा भूगोल 

 इ) आर्िाक भूगोलई) राजकीय भगूोल  

31) भूगोलातील जीवावरर्ाशी संबंनधत अभ्यासघटकलसकंल्पिा 

अ) भक्षक आ) अन्नसाखळी 

 इ) तपांबरई) पररसंथिा  

32) भारतातील तुलििेे कमी नवकसीत प्रदशे राज्ये 

अ) महाराष्ट्र आ) नहमालच प्रदशे 

 इ) उत्तराखंडई)ईशान्यकडीलराज्ये  

33) विक्षेिाचा प्रदशेावरीलपररर्ाम 

अ)वि उत्पादिे आ) जलनवदयुत प्रकल्प  

इ) कागद कारखािा ई) र्र्िाचर निर्माती नवटा 

34) औपचाररकप्रदशे 

अ) हवलेी तालकुा आ) नसटी केबलसेवाके्षि  

इ) कोल्हापूर नजल्हाई) उत्तर प्रदशे  

35) प्रदशे निर्मातीसािी भरूूपरचिा 

अ) मदैािे आ) सरोवरे  

इ) पवातई) पिार 

36) प्रदशेसंबोधण्यासािी आवश्यकघटक 

अ)थिािआ) सीमा 

इ) बुनद्मत्ताई) भौगोनलक नवथतार  

37) पवातीय प्राकृनतक प्रदशे 

अ) सहारा आ) नहमालय 

 इ) रॉकी ई) ॲडीज 

 

 



प्रश्न.१अ) अचकू गट ओळखा. 

1. लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे प्राकृनतक घटक 

अ) प्राकृनतक रचिा  – पाण्याची उपलब्धता – हवामाि – मृदा 

ब) शेती – िागरीकरर्– खार्काम– वाहतुक 

क)वाहतूक – हवामाि – शेती – शासकीय धोरर् 

2. लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारेमािवी घटक 

अ) प्राकृनतक रचिा  – पाण्याची उपलब्धता – हवामाि – मृदा 

 ब) शेती – िागरीकरर्– खार्काम– वाहतुक 

 क)वाहतूक – हवामाि – शेती – शासकीय धोरर् 

3. लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारेसामानजक घटक 

अ) प्राकृनतक रचिा  – पाण्याची उपलब्धता – हवामाि – मृदा 

 ब) शेती – िागरीकरर्– खार्काम– वाहतुक 

 क)धमा– एकनजिसीपर्ा – सामानजक सुरनक्षतता – कुटंुब व्यवथिा 

4. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांत पनहला टप्पपा 

अ) अनतशय नथिर –जन्मदर  अनधक–मृत्युदर अनधक –सध्यनथितीत कोर्ताही दशे 

िाही. 

 ब) आरंभीच्या काळात नवथतारर्ारा– जन्मदर नथिर– मृत्युदरात घट– 

      कांगो,बांग्लादेश, िायजर, युगांडा. 

क) िंतरच्या काळात नवथतारर्ारा –जन्मदर कमी होतो–मृत्युदर कमी होतो– 

चीि, भारत 

5. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांत दसुरा टप्पपा 

अ) अनतशय नथिर –जन्मदर  अनधक–मृत्युदर अनधक –सध्यनथितीत कोर्ताही दशे 

िाही. 

 ब) आरंभीच्या काळात नवथतारर्ारा– जन्मदर नथिर– मृत्युदरात घट – 

      कांगो,बांग्लादेश, िायजर, युगांडा. 

क) िंतरच्या काळात नवथतारर्ारा –जन्मदर कमी होतो –मृत्युदर कमी होतो – 

चीि, भारत 

6. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांत नतसरा टप्पपा 



अ) अनतशय नथिर –जन्मदर  अनधक–मृत्युदर अनधक –सध्यनथितीत कोर्ताही दशे 

िाही. 

 ब) आरंभीच्या काळात नवथतारर्ारा– जन्मदर नथिर– मृत्युदरात घट – 

      कांगो,बांग्लादेश, िायजर, युगांडा. 

क) िंतरच्या काळात नवथतारर्ारा –जन्मदर कमी होतो –मृत्युदर कमी होतो – 

चीि, भारत 

7. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांत चौिा टप्पपा 

अ) कमी बदल दशीवर्ारा –जन्मदर  आर्खीि कमी–मृत्युदर हा जन्मदरापेक्षा 

अनधक –अमेररकेची संयुक्त संथिािे. 

 ब) आरंभीच्या काळात नवथतारर्ारा– जन्मदर नथिर– मृत्युदरात घट – 

      कांगो,बांग्लादेश, िायजर, युगांडा. 

क) िंतरच्या काळात नवथतारर्ारा –जन्मदर कमी होतो –मृत्युदर कमी होतो – 

चीि, भारत 

8. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांत पाचवा टप्पपा 

अ) कमी बदल दशीवर्ारा –जन्मदर  आर्खीि कमी–मृत्युदर हा जन्मदरापेक्षा 

अनधक –अमेररकेची संयुक्त संथिािे. 

 ब) आरंभीच्या काळात नवथतारर्ारा– जन्मदर नथिर– मृत्युदरात घट – 

      कांगो,बांग्लादेश, िायजर, युगांडा. 

क) ऋर्ात्मक वाढीचा टप्पपा –जन्मदर मृत्यूदरापके्षा कमी होतो –मृत्युदरासी 

जन्मदर समाि होतो –थवीडि , क्रर्िलँड. 

9. लोकसंख्या थिलांतराची प्राकृनतक कारर्े 

अ) पूर –दषु्काळ–भूकंप–ज्वालामुखी. 

 ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उंचावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी – 

      व्यवसायासािी. 

क) भेदभाव  –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह. 

10. लोकसंख्या थिलांतराची आर्िाक कारर्े 

अ) पूर –दषु्काळ–भूकंप–ज्वालामुखी. 

 ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उंचावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी – 

      व्यवसायासािी. 

क) भेदभाव  –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह. 



11. लोकसंख्या थिलांतराची सामानजक कारर्े 

अ) पूर –दषु्काळ–भूकंप–ज्वालामुखी. 

 ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उंचावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी – 

      व्यवसायासािी. 

क) भेदभाव  –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह. 

12. लोकसंख्या थिलांतराची राजकीय कारर् े

अ) राजकीय धोरर् –राजकीय अनथिरता–परकीय आक्रमर्–युद्जन्य पररनथिती. 

 ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उंचावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी – 

      व्यवसायासािी. 

क) भेदभाव  –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह. 

13. मािवी वथतीच्या थिािावर परीर्ाम करर्ारे प्राकृनतक घटक 

अ) भूपृष्टरचिा –पार्ीपुरविा–जमीि–हवामाि. 

 ब) शेती – उद्योगधंद–े व्यापार व बाजारपेि –  वाहतुक व दळर्वळर् 

      व्यवसायासािी. 

क) सामानजक नवनवधता  –धमा व भार्ा–जाती व वर्ा व्यवथिा–सािीचे निमुालि 

14. मािवी वथतीच्या थिािावर परीर्ाम करर्ारे सामानजक व सांथकृनतक घटक 

अ) भूपृष्टरचिा –पार्ीपुरविा–जमीि–हवामाि. 

 ब) शेती – उद्योगधंद–े व्यापार व बाजारपेि –  वाहतुक व दळर्वळर् 

      व्यवसायासािी. 

क) सामानजक नवनवधता  –धमा व भार्ा–जाती व वर्ा व्यवथिा–सािीचे निमुालि 

15. मािवी वथतीच्या थिािावर परीर्ाम करर्ारे आर्िाक घटक 

अ) भूपृष्टरचिा –पार्ीपुरविा–जमीि–हवामाि. 

 ब) शेती – उद्योगधंद–े व्यापार व बाजारपेि –  वाहतुक व दळर्वळर्. 

क) सामानजक नवनवधता  –धमा व भार्ा–जाती व वर्ा व्यवथिा–सािीचे निमुालि 

16. मािवी वथतीच्या थिािावर परीर्ाम करर्ारे राजकीय घटक 

अ) भूपृष्टरचिा –पार्ीपुरविा–जमीि–हवामाि. 

 ब) धार्माक युद् े– संरक्षर्– राजकीय तर्ाव –  राजकीय धोरर्. 

क) सामानजक नवनवधता  –धमा व भार्ा–जाती व वर्ा व्यवथिा–सािीचे निमुालि 

17. िागरी वथत्यांचे लोकसंख्येिुसार प्रकार 

अ) िगर –महािगर–प्रमहािगर–महाकाय िगर. 



 ब) रेर्ाकृती वथत्या– आयताकृती वथत्या– वतुाळाकार वथत्या–निकोर्ी वथत्या. 

क) प्रशासकीय –धार्माक–पयाटि–वाहतुक 

18. िागरी वथत्यांचे कायाािुसार प्रकार 

अ) िगर –महािगर–प्रमहािगर–महाकाय िगर. 

 ब) रेर्ाकृती वथत्या– आयताकृती वथत्या– वतुाळाकार वथत्या –  निकोर्ी वथत्या. 

क) प्रशासकीय  –धार्माक–पयाटि–वाहतुक 

19. िागरी व ग्रामीर् वथत्यांचे प्रारूपािुसार प्रकार 

अ) िगर –महािगर–प्रमहािगर–महाकाय िगर. 

 ब) रेर्ाकृती वथत्या– आयताकृती वथत्या– वतुाळाकार वथत्या –  निकोर्ी वथत्या. 

क) प्रशासकीय  –धार्माक–पयाटि–वाहतुक 

20. िागरी भूमीउपयोजिाचे वगीकरर् 

अ) वि –नबगरशेती–ओसाड व अिउुत्पादक भूमी–कायमथवरूपी गायराि व 

चराऊ. 

 ब) निवासी क्षेि– ओद्योनगक क्षिे– व्यापारी क्षेि –  संथिात्मक क्षेि. 

क) चालू पडजमीि  –निदवळ लागवडीखालील–सीमांक्रकत भूखंड–

मिोरंजिाखालील क्षेि. 

21. ग्रामीर् भूमीउपयोजिाचे वगीकरर् 

अ) वि –नबगरशेती–ओसाड व अिउुत्पादक भूमी–कायमथवरूपी गायराि व 

चराऊ. 

 ब) निवासी क्षेि– ओद्योनगक क्षिे– व्यापारी क्षेि –  संथिात्मक क्षेि. 

क) चालू पडजमीि  –निदवळ लागवडीखालील–सीमांक्रकत भूखंड–

मिोरंजिाखालील क्षेि. 

22. मािवाच्या प्रािनमक आर्िाकक्रक्रया   

अ) नशकार –मासेमारी–लाकुडतोड - पशुपालि. 

 ब) कृर्ीवर आधाररत– सागरी उत्पादिावर आधाररत – खनिजावर आधाररत – 

     विावर आधाररत. 

क) व्यापार –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा. 

23. मािवाच्या तृतीयक आर्िाकक्रक्रयाचे वगीकरर्  

अ) नशकार –मासेमारी–लाकुडतोड - पशुपालि. 

 ब) कृर्ीवर आधाररत– सागरी उत्पादिावर आधाररत – खनिजावर आधाररत – 



     विावर आधाररत. 

क) व्यापार  –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा. 

24. कच्च्या मालाच्या स्रोतािुसार केलेल ेउद्योगांचे वगीकरर् 

अ) नशकार –मासेमारी–लाकुडतोड - पशुपालि. 

 ब) कृर्ीवर आधाररत– सागरी उत्पादिावर आधाररत – खनिजावर आधाररत – 

     विावर आधाररत. 

क) व्यापार  –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा. 

25. मािवाच्या नितीयक आर्िाकक्रक्रया   

अ) नशकार –मासेमारी–लाकुडतोड - पशुपालि. 

 ब) कृर्ीवर आधाररत उद्योग– मोिे उद्योग – सूक्ष्म, लघु आनर् मध्यम – 

     कुरटरोद्योग ककंवा गृहद्योग. 

क) व्यापार  –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा. 

26. उद्योगांच्याथ िानिकीकरर्ावर पररर्ाम  करर्ारे प्राकृनतक घटक 

अ) जागा ककंवा जनमिीची उपलब्धता –पार्ी आनर् वीज परुविा–कच्च्या मालाची 

उपलब्धता–हवामाि. 

 ब) कामगार– उद्योगधंदे– व्यापार व बाजारपेि –  वाहतुक . 

क) बाजारपेि सानन्नध्य–भांडवल–नवशेर् आर्िा क क्षेि–थिाि नवभाजि 

27. कृर्ीवर आधाररत उद्योग - 

अ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या –खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग–र्ळे व 

भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग. 

 ब) कृर्ीवर आधाररत उद्योग– मोिे उद्योग – सूक्ष्म, लघु आनर् मध्यम – 

     कुरटरोद्योग ककंवा गृहद्योग. 

क) व्यापार  –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा. 

 

 

 

 

28. सागरी उत् पादिावर आधाररत उद्योग- 

अ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या  – खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग – र्ळे व 

भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग. 



 ब) मत् थयोत् पादिावर प्रक्रक्रया करूि डबाबंद करर्–े मोती – शंख लशंपल े– 

     मत्सतेल. 

क) राळ – वाहतुक – संदेशवहि – इतर सेवा. 

29. प्रानर्जन्य  उत् पादिावर आधाररत उद्योग- 

अ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या  – खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग – र्ळे व 

भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग. 

 ब) मत् थयोत् पादिावर प्रक्रक्रया करूि डबाबंद करर्–े मोती – शंख लशंपल े– 

     मत्सतेल. 

क) मांस प्रक्रक्रया –दगु् धोत् पादि प्रक्रक्रया–कमावलेली कातडी–हाडे, लशंग. 

30. उद्योगांची मालकी कोर्ाकडे आहयेावर आधाररतउद्योग- 

अ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या  – खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग – र्ळे व 

भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग. 

 ब) सावाजनिक क्षेि – खाजगी क्षेि– संयु् त क्षेि –सहकारी क्षिे. 

क) मांस प्रक्रक्रया –दगु् धोत् पादि प्रक्रक्रया–कमावलेली कातडी–हाडे, लशंग. 

 

प्रश्न १.ब चकू की बरोबर त ेनलहा./   योग्य की अयोग्य त ेनलहा. 

1.  ऑथटे्रनलया खंडात लोकसंख्या सवाात कमी आह.े  

2.  आनशया खंडाची खंडांतगात भूनमची टके्कवारी सवाात कमी आह.े  

3.  अंटार्टाका खंडावर लोकसंख्येची घिता दाट आहे.  

4. नवर्ुववृत्तीय प्रदेशांमध्ये लोकसंख्येची घिता अनतशय कमी आढळते.  

5.  नतबेटच्या पिारावर लोकसंख्या घिता अनधक आह.े  

6.  ध्रुवीय प्रदेशात लोकसंख्येची घिता जाथत आढळते.  

7.  थिलांतरामुळे शहरात अिेक समथया निमाार् झाल ेआहते.  

8.  िागरी भागाकडे लोकसंख्येच्या थिलांतराचे प्रमार् अनधक आढळते.  

9.  प्रदेशाची थवयंपतूाता थिलांतरामुळे संपुष्टात येत.े  

10.  लोकसंख्येतील साक्षरता प्रमार् ह ेदेशाच्या आर्िाक व सामानजक नवकासाचे द्योतक असते.  

11.  लोकसंख्येच्या वाथतव्याच्या रिकार्ावरूि ग्रामीर् व शहरी असे दोि वगा करता येतात.  

12.  मािव हा समाजशील प्रार्ी असल्यािे तो िेहमी समुहािे राहर्े पसंत करतो.  

13.  एका कें द्राच्याभोवती कें द्रीय वथतीचा नवकास होतो.  



14.  दोि िद्यांच्या ककंवा रथत्यांच्या संगमावर ककंवा समुद्रकािी चौकोिी वथत्या आढळतात.  

15. ग्रामीर् व िागरी क्षेिांमधील भूमीस ग्रामीर् िागरी झालरक्षेि असे म्हर्तात.  

16.  दनक्षर् आक्रिकेच्या कलहरी वाळवंटातील बुशमेि आक्रदवासी जमाती त्यांच्या चररिासािी नशकार 

करतात.  

17.  उष्र्करटबंधीय सदाहररत विातील वृक्षांचे लाकूड अनतशय मऊ असते.  

18.  सुचीपरर्ी विक्षेिात एकाच जातीचे वृक्ष नवथतृत प्रदेशात उगवललेे असतात.  

19. जपाि आनर् चीि सारख्या काही देशांमध्ये मासेमारीचे पारंपाररक कौशल्य उच्च दजााचे आहे.  

20.  शेतीखालील प्रदशे आनर् पशुपालि यांचे नवतरर् बऱ्याच प्रदशेात एकनित आढळूि येत िाही.  

21.  मािवािे समुद्र व अन्य महासागराच्या तळातूि सुद्ा तले आनर् िैसर्गाक वायूचे उत्पादि घेण्यास 

सुरुवात केली आह.े  

22.  शेती या व्यवसायात गुंतलले्या लोकसंख्येचे प्रमार् आक्रिका खंडात जाथत आहे.  

23.  उद्योगांचे वगीकरर् आकार, कच्च्या मालाचे स्त्रोत, उत्पादिाचे थवरूप आनर् मालकी या आधारे केले 

जाते.  

24.  तृतीय आर्िाक व्यवसायात प्रािनमक व्यवसायाप्रमार्े निसगाातूि जसेच्या तसे उत्पादि घेतल ेजात.े  

25.  व्यापार म्हर्जे दोि ककंवा अनधक देशांमध्य ेवथत ूआनर् सेवांची ऐनच्छक देवार्-घेवार् होय.  

26.  आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालर् ेककंवा बंद होर्े ह ेशासि धोरर्ावर अवलंबूि असते.  

27.  पयाटि हा एक महत्त्वाचा ततृीयक आर्िाक व्यवसाय आह.े  

28.  समाि गरु्धमाच्या आधारे सदर प्रदशेाची श्रेर्ीबद् उतरंड करता येते.  

29.  भौगोनलक घटकांचा वाहतुकीवर व व्यापारावर पररर्ाम होतो.  

30.  अमेररकेच्या पूवा क्रकिार् यावर उद्योगांचा नवकास कमी झाला आह.े  

31.  निरक्षरता, दाररद्र्य यासारख्या घटकांचा प्रादेनशक नवकासावर पररर्ाम होतो.  

32. गायराि ककंवा कायमचराऊजमीिही प्रामुख्यािे ग्रामपंचायतीच्या ककंवा शासिाच्या मालकीची असते. 

 

 

 

 

 

(क) क्रदलले्या सचूिािंसुार नवधाि ेपरू्ा करा :  

1) जाथत ते कमी लोकसंख्येिसुार पढुील दशेाचंा उतरता क्रम लावा. 



(अ) बांग्लादशे (ब) रनशया (क) इंडोिेनशया (ड) मेन्सको. 

2) पुढील व्यवसायाचंा प्रािनमक ते ततृीयक व्यवसाय असा क्रम लावा. 

(अ) नशकार (ब) कारखािा (क) पशुपालि (ड) घाऊक व्यापार. 

3) वाढत्या लोकसखं्यिेसुार पढुील वथत्याचंा क्रम लावा.  

(अ) शहर (ब) उपिगर (क) खेड े(ड) महािगर. 

4) दनक्षर् अमेररकेत उदयोगाचंा कमी नवकास झाला आहे. 

 (नवधाि चकूकी बरोबर ते नलहा.) 

5) भूगोल अभ्यासकास संगर्काचे ज्ञाि असर्े गरजचेे िाही. 

(नवधाि चकू की बरोबर ते नलहा.) 

प्र. २. भौगोनलक कारर् ेनलहा : (कोर्तीही चार) 

1) थिलातंरामुळे शहरांत समथया निमाार् झाल्या आहते. 

2) वथत्यांच्या वाढीमुळे भमूी आच्छादिात बदल होतो. 

3) जपाि मासमेारीत अग्रसेर आह.े 

4) अमेररकेच्या पवूा क्रकिाऱ्यावर उदयोगाचंा नवकास झाला आहे. 

5) भौगोनलक घटकांचा वाहतकुीवर व व्यापारावर पररर्ाम होतो.  

6) निरक्षरता, दाररद्र्य यांसारख्या घटकाचंा प्रादनेशक नवकासावर पररर्ामहोतो.  

7) भारत लोकसखं्या संक्रमर्ाच्या नतसऱ्या टप्पप्पयातूि जात आहे. 

8) लोकसंख्या नवतरर् असमाि असते. 

9) वाहतकुीच्या सोयींमुळे लोकवथ तीत वाढ होते. 

10) लोकसंख्या संक्रमर्ाच्या नतसऱ्या टप्पप्पयात द  नवतीयक वततृीयक व्यवसायाचंी वाढ होते. 

11) जन्मदर कमी असूिसुद्ा लोकंसख्या वाढू शकते. 

12) लोकसंख्या घिता ही लोकसखं्या आनर् क्षेिर्ळावर अवलंबूिआह.े 

13) नवकनसत राष् ट्रामंध्ये शतेी व्यवसायात गुतंलले् यालोकाचंी संख्या कमी आह.े  



14) लोकसंख्येतील साक्षरतेचे प्रमार् ह ेदशेाच्या आर्िाक व सामानजक नवकासाचे द्योतक असते. 

15) जेदहा कायाशील लोकसंख्यते वाढ होते तेदहा लोकसंख्यालाभांशातही वाढ होते. 

16) थ िलातंर ह ेिहेमीच कायमथ वरूपी असते असे िाही. 

17) सवाच ग्रामीर् वथ तींचे रुपातंर िागरी वथ तीत होतचे असिेाही. 

18) ग्रामीर् वसाहतीमध्ये भमूी उपयोजि ह ेशेतीशी निगनडत असते. 

19) झालर के्षिामध्ये ग्रामीर् आनर् िागरी दोन्ही वथ त् याचंी वैनशष् ये आढळतात. 

20) िगराची वाढ ही भमूी उपयोजिाशी निगनडत आहे. 

21) भारतात शेती व्यवसाय मोठ्या प्रमार्ात केला जातो. 

22) भारतातील छोया िागपूर पिारावर खार्काम व्यवसायनवकनसत झाला आहे. 

23) कॅिडामध्ये लाकूडतोडीचा नवकास झाला आह.े 

24) नवथ ततृ शेती हा व्यापारी शतेीचा प्रकार आहे. 

25) उष् र् करटबंधीय प्रदशेापंेक्षा समशीतोष् र् करटबंधात लाकूडतोड व्यवसाय मोठ्या प्रमार्ात का चालत 

असावा? 

26) नशकारीवर बंदी घालण्यात आली आह.े 

27) उद्योगधंद्याचेनवतरर् असमाि असते. 

28) धिबाद या खनिजबहुल क्षेिात लोहपोलाद कारखािेथ िापि झालेले आढळतात. 

29) कोकर्ातील रत् िानगरी आनर् लसधुंदगुा नजल् ह्यातं अिेक र्ळप्रक्रक्रया उद्योग थ िानपत झाललेे आढळतात. 

30) दनक्षर् अमेररकेतील उद्योगांच्या नवकासाला अवरोध िरर्ारे घटक कोर्ते?  

31) मध्य ऑथ टे्रनलयात उदयचगांचा नवकास ि होण्यामागकेोर्ते घटक जबाबदार आहते? 

32) ततृीयक आर्िाक क्रक्रयांमध्ये सेवा आनर् नवनिमय याचंा समावेश होतो. 

33) हवाई वाहतुकीचे प्रमार् वाढत आह.े 

34) भौगोनलक नवनवधता ही व्यापारास कारर्ीभतू असते. 

35) प्रादनेशक नवकास हा प्राकृनतक रचिेवर अवलंबिू असतो. 



36) निरक्षरता, दाररद्र यासंारख्या घटकाचंा प्रादनेशक  नवकासावर पररर्ाम होतो. 

37) नहमालयीि पवातीय प्रदशेाचा नवकास र्ारसा झालेला िाही. 

38)  मािवी भूगोलाचेथ वरूप नवनभन्न शाखांशी निगनडत आह.े 

39) भूगोल नवर्याचेथ वरूप गनतशील आह.े 

40) भूगोल नवर्याचेथ वरूप ददतैवादी आहते. 

 

प्र. ३. र्रक थपष्ट करा : (कोर्तहेी तीि) 

1) लोकसंख्या संक्रमर्ाचा पनहला व पाचवा टप्पपा.  

2) ढोबळ जन्मदर  व ढोबळ मृत् युदर 

3) थिलातंराचे अपकर्ाक व आकर्ाक घटक. 

4) चतुिाक व्यवसाय व पचंक व्यवसाय. 

5) प्राकृनतक प्रदशे व राजकीय प्रदशे. 

6) अल् पकालीिथ िलातंर व दीघाकालीिथ िलातंर 

7) प्राकृनतक भूगोल व मािवी भूगोल. 

8) निसगावाद आनर् संभाव्यवाद. 

9) कायाात् मक प्रदशे व औपचाररक प्रदशे 

10) द  नवतीयक व ततृीयक व्यवसाय 

11) अंतगात थ िलांतर व बाह्य थ िलांतर 

12) जलवाहतूक व हवाई वाहतूक 

13) वजिािे हल् या होर्ाऱ्या प् ्  या मालाचे उद्योग व वजिािे जड होर्ाऱ्या प् ्  या मालाचे उद्योग 

14) प्रािनमक व द  नवतीयक व्यवसाय 

15) अवजडउद्योग व हलके उद्योग. 

16) नवर्ुववतृ्तीय विातंील लाकूडतोड व समशीतोष् र् विातील लाकूडतोड 

17) मळ्याची शतेी आनर् नवथ ततृ व्यापारी शतेी 



18) खार्काम आनर् मासमेारी 

19) भूमी उपयोजि आनर् भमूी आच्छादि 

20) ओसाड आनर् नबगरशतेी भमूी 

21) कें द्रोत् सारी वथ ती आनर् वतुाळाकार वथ ती 

22) कें क्रद्रत आनर् नवखुरललेी वथ ती 

23) रेर्ीय वथ ती व  कें द्रोत् सारी वथ ती 

24) एकाकी वथ ती व अपखंनडत वथ ती 

25) दरे्ारा प्रदशे आनर् घेर्ारा प्रदशे 

26) नवथ तारर्ारा मिोरा आनर् सकंोचर्ारा मिोरा. 

27) पनहला टप्पपा - ‘अनतशय नथ िर’ वदसुरा टप्पपा : आरंभीच्या काळात नवथ तारर्ारा . 

28) नतसरा टप्पपा : िंतरच्या काळात नवथ तारर्ारा व चौिा टप्पपा : कमी बदल दशानवर्ारा. 

29) लोकसंख्येची ग्रामीर्रचिा व  शहरी रचिा  

30) ग्रामीर् भूमी उपयोजि व िागरी भूमी उपयोजि. 

31) पशुपालि व मासमेारी. 

32) शेती व खार्काम 

33) थिलातंररत शतेी व  उद्याि शतेी 

34) मंडई शतेी व  सखोल उदरनिवााहक शेती. 

35) कृर्ी आधाररत उद्योग व खनिजावंर आधाररत उद्योग 

36) विाधाररत उद्योग व प्रानर्जन्य उद्योग 

37) मोिे उद्योग व सूक्ष्म, लघू आनर् मध्यम (MSME) उद्योग 

38) मूलभतू/अवजड उद्योग व ग्राहकोपयोगी वथ तू/हलके उद्योग 

39) कुरटरोद्योग ककंवा गृहोद्योग व साहाय्यभतू उद्योग 

40) भूमी उपयोजि व प्रादनेशक नवकास 



प्र. ४. (अ) तमु्हालंा क्रदलले्या िकाशा-आराखड्यात पढुील बाबी दाखवा,सचूी आवश्यक (कोर्त्याही सहा) :  

 

1) उझबकेीथताि 

2) सागरी वाहतकुीत क्रातंीकारक बदल करर्ारा एक कालवा 

3) नमलाि 

4) अँडीज पवात 

5) सवाानधक लोकसंख्या असर्ारा दशे 

6) युरोपमधील एक औदयोनगक िगर 

7) आनशया खंडातील एक विकटाईचे क्षेि 

8) लाडघर. 

 

प्र. ४. (ब) पढुे तीि वय-ललगं मिोरे क्रदल ेआहते. त्या मिोऱ्याचं ेनिरीक्षर्करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :  

 

 

 
 

प्रश्न - 

(१) कोर्ता मिोरा वैदयकीय खचा जाथत असर्ाऱ्या दशेाचे प्रनतनिनधत्वकरतो? 

 (२) कोर्ता मिोऱ्यात कायाशील लोकसखं्यचेे प्रमार् जाथत आढळते? 

 (३) कोर्ता मिोरा वृद्ांचा दशे असल्याचे दशावतो?  

(४) 'अ' मिोऱ्याचा तळ रंूद असल्याचे कारर् कोर्ते? 

 (५) 'क' मिोरा थतभंासारखा उभा का क्रदसतो? 



प्र.४. अ) तुम्हासदिलेल्याजगाचानकाशामधे्यपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्यानेिाखवा 

आदिसूचीतयारकरा.(कोितेही सहा)६ 

1. ऑस्ट्र ेलियातीिजास्तिोकसंखेचाप्रदेश 

2. स्थिांतरचेआकर्षणअसणारेभारतातीिएकशहर 
3. अमेररकेतीिएकमहाकायनगर. 

4. डॉगरबँकमत्स्यके्षत्र. 

5. -हूरऔधोलगकके्षत्र 

6. सागरीवाहतुकीतक्ांलतकारकबदिकरणाराएककािवा. 

7. रॉकीपवषतीयप्रदेश 
8. भारतातीिएकप्रमुखनदीचेखोरे. 

प्र. ४. (ब) क्रदलले्या आलखेाच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा.              

 

 

 
 

प्रश्न - 

 

१  .कोर्त् या प्रदशेाचा साक्षरता दर सवासत जाथ त आहे ?  

२  .कोर्त् या प्रदशेाचा साक्षरता दर सवासत कमी आहे ?  

३. थ िी साक्षरतेचे प्रमार् कोर्त् या प्रदशेात परुुर्ापंेक्षा जाथ तआह?े 



४  .आलेखाबाबतचे तमुचे निष् कर्ानलहा 

५.आलेख काय दशावतो. 

प्र.४. अ) तुम्हासदिलेल्याजगाचानकाशामधे्यपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्यानेिाखवाआदि 

सूचीतयारकरा.(कोर्तहेी सहा) 

1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थेतीि पाचव्या टप्प्यातीि कोणतेही दोन देश 

2. सवाषलधक िोकसंखे्यचा देश 

3. भारतातीिएकमहानगर. 

4. नैऋत्य अटिांलटक मधीि मासेमारी के्षत्र. 

5. पंचमहासरोवराजवळीिऔधोलगकके्षत्र  

6. दोनखंडादरम्यानवाहतूककरणारािोहमागष. 

7. अँडीजपवषतीयप्रदेश 

8. कॅनडातीिसुचीपणीवनके्षत्र. 

प्र. ४. (ब) दिलेल्याआलेखाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरेदलहा.      

 

 
प्रश्न - 



1) आलेख काय दशावतो. 

2) कोर्त्या खंडात भूमीची टके्कवारी जाथत आहे. 

3) कोर्त्या खंडात भूमीची टके्कवारी कमी आहे. 

4) कोर्ात्या खंडात ९.२% भूमीची टके्कवारी आह.े 

5) युरोप खंडाची भूमी क्रकती टके्क आह.े 

प्र.४. अ) तुम्हासदिलेल्याजगाचानकाशामधे्यपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्यानेिाखवाआदि 

सूचीतयारकरा.(कोर्तहेी सहा) 

1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थेतीि लतस-या टप्प्यातीि कोणतेही एक देश 

2. उत्तर अमेररका खंडातीि लवरळ िोकसंखे्यचा देश 

3. मॉस्को. 

4. सॅबि बँक. 

5. छोटा नागपूर पठारऔधोलगकके्षत्र  

6. जोहान्सबगष ते िंडनहवाई वाहतूकमागष. 

7. दलक्षण अमेररकेतीि पशुपािन करणारा प्रदेश 

8. लचिी देश. 

प्र. ४. (ब) दिलेल्याआलेखाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरेदलहा.      



प्रश्न -  

1) आिेखकायदशषवतो. 

2) कोणत्यावयोगटातपुरुर्ाचीटके्कवारीजास्तआहे. 

3) कोणत्यावयोगटातस्त्रीयांचीटके्कवारीकमीआहे. 

4) ३०–३९वयोगटातकोणाचेप्रमाणजास्तआहे. 

5) कोणत्यावयोगटातपुरुर्ाच्यातुिनेतस्त्रीयांचेप्रमाणजास्तआहे 

प्र.४. अ) तुम्हासदिलेल्याजगाचानकाशामधे्यपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्यानेिाखवाआदि 

सूचीतयारकरा.(कोर्तहेी सहा) 

1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थेतीि दुस-या टप्प्यातीि कोणतेही एक देश 

2. उत्तर अमेररका खंडातीि लवरळ िोकसंखे्यचा देश 
3. चेन्नईमहानगर. 

4. जॉजेस बँक. 

5. सायबेरीयनऔधोलगकके्षत्र  
6. मंुबई ते िंडनवाहतूककरणाराजिमागष. 

7. लहमािय पवषतीयप्रदेश 
8. लिसे्बन बंदर. 



प्र. ४. (ब) दिलेल्यानकाशाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरेदलहा.      

 
 

प्रश्न - 

1) नकाशाकायदशषवतो. 

2) कोणत्याखंडातऔधोलगक प्रदेशजास्तआहे. 

3) कोणत्याखंडात औधोलगक प्रदेश कमीआहे. 

4) ऑथटे्रनलया खंडातीलऔधोनगक प्रदेशाची िावे नलहा. 

5) भारतातीि औधोलगक प्रदेशाची नावे लिहा. 

प्र.४. अ) तुम्हासदिलेल्याजगाचानकाशामधे्यपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्यानेिाखवाआदि 

सूचीतयारकरा.(कोर्तहेी सहा) 

1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थेतीि चौथा टप्प्यातीि कोणतेही एक देश 

2. उत्तर अमेररका खंडातीि दाट िोकसंखे्यचा प्रदेश 
3. मादागास्कर. 

4. आलिका खंडातीि िाकुडतोड. 



5. नू्य इंग्िंडऔधोलगकके्षत्र  

6. कोची ते टोलकयोवाहतूककरणाराजिमागष. 

7. ऑस्ट्र ेलिया  खंडातीि खाणकाम के्षत्र 
8. केिाओ बंदर. 

प्र. ४. (ब) दिलेल्यानकाशाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरेदलहा.      

 

 
 

प्रश्न - 

1) िकाशा काय दशावतो. 

2) िकाशात कोर्कोर्त् या आर्िाक व्यवसायांचेनवतरर्दाखवले आह?े  

3) लाकूडतोड हा व्यवसाय प्रामुख्यािे कोर्त् याअक्षवृत् तादंरम् याि आढळतो?  

4) कोर्त् या प्रदेशांत प्रािनमक क्रक्रया आढळत िाहीत? त् याचे कारर् काय असावे?  

5) मासेमारी व्यवसाय महासागरांमध्ये नवनशष् ट रिकार्ीचका आढळत असावेत?  

6) युरोप खंडात कोर्कोर्त् या आर्िाक क्रक्रया अनधकआढळतात?  

7) समुद्रामध्ये दशानवललेे खार्कामाचे नचन्ह कोर्तेउत् पादि दशावत असले?  

8) कोर्त् या खंडात खार्काम व्यवसाय आढळतिाही?का?  

9) जगातील सवासत जाथ त मासेमारी कोर्त् या महासागरातकेली जाते? 



10) मकरवृत् ताच्या दनक्षर्ेकडे कोर्कोर्त् या प्रािनमकआर्िाक क्रक्रया केल् या जातात?  

11) आग् िेय आनशयातील बेटांच्या समूहावर कोर्त् याआर्िाक क्रक्रया केल् या जातात?  

12) चारही गोलाधासचा नवचार करता कोर्त् या गोलाधाातशेती व्यवसाय कमी आढळतो?  

13) शेतीक्षेिाचा अक्षवृत् तीय नवथ तार आनर् हवामाियांबदल ल टीप नलहा. 

प्र. ५. रटपा नलहा : (कोर्त्याही तीि) 

1) लोकसंख्या संक्रमर्ाचा नतसराटप्पपा. 

2) भारताची व्यावसानयक रचिा. 

3) सखोल उदरनिवााहक शेती. 

4) मालकीिुसार उदयोगाचंे वगीकरर्. 

5) चतुिाक व्यवसायाचंी वैनशष्ये.  

6) संदशेवहिातील कृनिम उपग्रहांच ेमहत्व 

7) प्रादनेशक नवकास – 

8) प्राकृनतक भूगोल नवज्ञािाच्या नवनवध शाखांमधील सबंंध 

9) भूरचिचेा लोकसखं्येच्या नवतरर्ावर प्रभाव 

10) साक्षरता आनर् नशक्षर् – 

11) लोकसंख्या मिोरा व ललंग-गुर्ोत् तर 

12) ग्रामीर् भूमी उपयोजि 

13) मासमेारी व्यवसायास अिकुुल असर्ारे घटक  

14) कच्च्या मालाच्या स्रोतािुसार केललेे उद्योगांचे वगीकरर् 

15) व्यापारातील वाहतकुीची भूनमका 

16) प्रादनेशक नवकासावर पररर्ाम करर्ारे घटक 

17) जन्मदर आनर् मृत् यदुरातील सहसंबंध 

18) िागरी भमूी उपयोजि  



19) मळ्याची शतेी 

20) उत् पादिावर आधाररत उद्योगांचे वगीकरर् 

21) अिमुापी अिकूुलता 

22) पयाटि आनर् राष् ट्राचे थ िलू उत् पादि 

23) लोकसंख्या आनर् प्रादनेशक नवकास 

24) लोकसंख्येची ग्रामीर् - शहरी रचिा 

25) ग्रामीर् व िागरी वथ त् यामंधील आंतरक्रक्रया 

26) मासमेारी व प्राकृनतक घटक 

27) भांडवली गुंतवर्ुकीिसुार केललेे उद्योगांचे वगीकरर् 

28) भारतातील प्रादनेशक नवर्मतचेी कारर्े 

29) भूगोलातील आधुनिक कल 

30) थ िलातंराची कारर्े – 

31) िगराचंे नवनवध कायासच्या आधारावर वगीकरर् 

32) व्यापारी तत्त् वावरील लाकूडतोड व्यवसाय 

33) मालकीवर आधाररत उद्योगांचे वगीकरर् 

34) भूगोल अभ् यासासािी लागर्ारे कौशल् य 

35) थ िलातंराचे लोकसखं्यवेर होर्ारे पररर्ाम 

36) िागरी वथ तींच्या समथ या 

37) नशकार व पररसथं िचेा ऱ्हास 

38) सावाजनिक उद्योग 

39) वाहतकुीची उद्योगाच्या नवकसातील भूनमका 

40) प्रादनेशक असमतोल दरू करण्याची धोरर् े

41) भूगोलाच्या शाखा 



42) लोकसंख्या वाढ व थ िलातंर 

43) उपिगरे 

44) संनमश्र भूमी उपयोजि 

45) थ िािमु् त उद्योग 

46) प्रदशेाचंे प्रकार 

प्रश्न६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :        

 

नवनवध प्रकारच्या मािवी वथती मध्य ेपाडे, खेडी, छोटी शहरे, मोिी शहरे, सवा दरू रिकार्,े िगरे आनर् 

िगरांचे समूह समानवष्ट आहते. काही प्रर्ाली मध्ये मािवी वथतीचे शहरी, उपिगरे आनर् ग्रामीर् असे 

प्रकार केल ेजातात. उदाहरर्ािा अमेररकेतील संयुक्त संथिािाचा जिगर्िा नवभाग वथतीचे वगीकरर् 

निधााररत व्याख्याच्या आधारे शहरी ककंवा ग्रामीर् भागांमध्य ेकरतो. लहाि वथत्या, जसे की पाडे आनर् 

खेड्यांमध्य,े कमी लोकसंख्या आनर् सेवांमध्य ेप्रवेश मयााक्रदत आह.े मोठ्या प्रकारच्या वथती, जसे शहरे, 

जाथत लोकसंख्या, उच्च घिता आनर् सेवांमध्ये अनधक प्रवेश आह.े उदाहरर्ािा खेड्यात र्क्त एक ककंवा 

दोि सामान्य थटोअर असू शकतात, तर मोठ्या महािगरात अिेक नवनशष्ट थटोअर आनर् थटोअर असू 

शकतात. ह ेर्रक निम्न - ऑडार सेवा सेटलमेंट आनर् उच्च ऑडार सर्वास सेटलमेंट म्हर्िू ओळखल े

जातात. मािवी वथतीची कायादेखील नभन्न आहते. कारर् बंदरे, बाजारपेिा आनर् ररसॉटा म्हर्ूि 

सेटलमेंट थिानपत केल ेजाऊ शकतात. ग्रामीर् वथतीच्या प्रकारांिा शेती, मासेमारी आनर् खार्काम 

यांच्या निकतेसारख्या कायाािारे देखील वगीकृत केले जाऊ शकते. एका आर्िाक क्रक्रयाकलापावर लक्ष 

कें क्रद्रत केलले्या सेटलमेंटस एकल कायाशील सेटलमेंट म्हर्तात. 

       मािवी वथती कायम ककंवा तात्पुरत ेअसू शकते. उदाहरर्ािा निवाानसत छावर्ी ही तात्परुती वथती 

असत,े तर शहर कायमथवरूपी वथती असते. 

1. क्रदलेल्या उताऱ्यात कोर्कोर्त्या मािवी वथतीचा उल्लेख केललेा आहे. 

2. शहरी आनर् ग्रामीर् भागांचे वगीकरर् कशाच्या आधारे केल ेआहे. 

3. ग्रामीर् वथतीत कोर्ती काया केले जातात. 

4. निम्न क्रम सेवा आनर् उच्च क्रम सेवा वथतीतील र्रक सांगा. 

 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे भौगोनलक घटक  

2) रेर्ीय वथ ती 

3) उद्योगांचे वगीकरर् 

प्रश्न ६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :       

 

कोर्त्याही देशाच्या आर्िाक नवकासासािी काळजीपूवाक नियोजि आनर् अंमलबजावर्ी करर् ेआवश्यक 

आह.े पयाटि क्षेिात नियोनजत नवकासाची आवश्यकता खूप महत्त्वाचे आहे. यात अिेक उद्योग जटील 



मागाािे एकि काम करीत आहते. आनर् त्यांिा नवशेर् लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मलूभूतपर् े

नियोजि म्हर्जे नवनवध प्रनतथपधाा मधील उत्पादि, उत्पन्न आनर् रोजगार जाथतीत जाथत 

वाढनवण्याच्या दषृ्टीिे आनर् नवनवध क्षेिांची योग्य वाढ होण्याचे सुनिनित करण्याच्या उदेल शािे मयााक्रदत 

स्त्रोत वाटप करण्याचा प्रयकेल केला जातो. टुररजम नियोजि ही अशी प्रक्रक्रया आहे. ज्यािारे निनश् चत 

उक्रदल ष्ट ेसाध्य करता यतेील आनर् पयाटि नवकासाकडे लक्ष क्रदले जाऊ शकते. पयाटकांसािी गंतव्यथिाि 

तयार करर्े, श्रेर्ी सुधाररत करर् ेआनर् सुधारर् ेही एक दीघाकालीि आनर् नथिर प्रक्रक्रया आह.े समदुाय 

ही पयाटिाची मूलभूत तत्वे आहते. ह ेप्रामुख्याि ेथिानिक समदुायिारे दशानवलेल्या कृतीच्या पातळीवर 

अवलंबूि असते. प्रक्रक्रयेत त्यांचा सहभाग आवश्यक आह.े पयाटिाच्या नवकासामळेु मखु्यतः पयाावरर्ीय, 

सामानजक, सांथकृनतक आनर् इतर कोर्त्याही गतंव्यवथिांिी यजमाि समुदायाच्या अिाव्यवथिेवर 

पररर्ाम होतो. ह ेपररर्ाम िकारात्मक तसेच सकारात्मक प्रभाव तयार करतात. गंतव्य थिािाच्या 

शाश्वत नवकासासािी िकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासािी आनर् सकारात्मक पररर्ामास चालिा 

देण्यासािी नियोजि आवश्यक आह.े 

1. पयाटि क्षेिाला नियोजिाची आवश्यकता का वाटते. 

2. नियोजिात समुदायांचे महत्त्व काय आह.े 

3. नियोजिाचे कोर्तेही दोि र्ायदे सांगा. 

4. यजमाि समुदायाच्या अिाव्यवथिेवर कोर्त्या घटकांचा पररर्ाम होतो. 

5. नियोजि ह ेदीघाकालीि काया का असते. 

 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) नवथतारर्ारा वय-ललंग मिोरा  

2) वतुाळाकार वथती  

3) तृतीयक आर्िाक क्रक्रयांचे वगीकरर् 

 

 

प्रश्न ६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :               



आज जगातील बहुतके दशेांचा मािवी निदशेाकं काढला जातो. मािवी नवकासाची कामनगरी आनर् दशेाची वाढ या 

निदशेाकंािारे मोजतािा तीि मलूभतू घटकांचा (आरोग्य, नशक्षर् व राहर्ीमािाचा दजाा) नवचार केला जातो. प्रिम 

दशेातील 'लोकाचंे आरोग्य' मोजण्यासािी जन्माच्यावेळी अपेनक्षत आयुमााि नवचारात घतेले जाते. अपनेक्षत आयमुााि 

जाथत असर्ाऱ्या दशेािंा गुर्ािकु्रमात वरचा क्रमांक क्रदला जातो आनर् अपेनक्षत आयमुााि कमी असर्ाऱ्या दशेािंा 

खालचा क्रमांक क्रदला जातो. मािवी नवकास निदशेांकात दशेाची ज्ञािपातळी मोजली जाते. ही मोजतािा प्रौढ 

साक्षरता आनर् प्रािनमक पासिू नवद्यापीि थतरापयसत नशक्षर् घरे्ाऱ्या नवदयािासच्या िोंदर्ीचे थिूल प्रमार् नवचारात 

घेतलजेाते, हा निदशेांकाचा दसुरा घटक आह.े मािवी नवकास निदशेाकंात दशेाच्या राहर्ीमािाचा दजाा या नतसऱ्या 

घटकाचा नवचार केला जातो. उच्च राहर्ीमािाच्या दशेांिा गुर्ािुक्रमात वरचा क्रमाकं नमळतो, तर कमी 

राहर्ीमािाच्या दशेािंा खालचा क्रमाकं नमळतो. हा घटक मोजतािा दरडोई थिूल राष्ट्रीय उत्पादि क्रयशक्ती याचंे 

मूल्य नवचारात घेतले जाते. 

1.मािवीनवकासाची कामनगरी आनर् दशेाची वाढ या निदशेक िारे मोजतािा कोर्त्या तीि मलूभतू  

घटकाचंा नवचार केला जातो.  

2. अपेनक्षत आयमुााि जाथत असर्ाऱ्या दशेािंा गुर्ािकु्रम आकंात कोर्ता क्रमाकं क्रदला जातो.  

3. मािवी नवकास निदशेाकंात दशेाची ज्ञाि पातळी मोजली मोजतािा कोर्ते थटॉल प्रमार् नवचारात 

घेतले जात.े  

4. कमी राहर्ीमािाच्या दशेांिा कोर्ता क्रमाकं नमळतो.  

 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ात 

2) आयताकृती वथती  

3) चतुिाक व पंचक आर्िाक व्यवसाय  

 

 

 

 

 

प्रश्न ६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :          

 



जगातील नवकसिशील दशेात पायाभतू सुनवधाचंा नवकास अनतशय कमी झाललेा आह.े नवदु्यत पुरविा, वाहतकू 

मागााचे जाळे, औदयोनगक आनर् व्यापारी सेवा, शकै्षनर्क सुनवधा ह ेसवा घटक म्हर्जे आर्िाक व्यवसायाला आकार 

आनर् ताकद दरे्ारा सागंाडा आह,े याचंा नवकास होर् ेआवश्यक आह,े या सवा सनुवधा तयार करर् ेखर्चाक आह.े आनर् 

त्यापासूि त्वररत नमळर्ारा परतावा कमी आह.े बहुतके नवकसिशील दशेातील अिाव्यवथिा अकायाक्षम आनर् 

असतंुनलत आह.े शेतीमध्ये कमीत कमी ५० टके्क ते ९० टके्क रोजगार उपलब्ध आह;े दसुऱ्या बाजूला काही प्रािनमक 

वथतू, उदा. तले व काही दरु्माळ खनिज ेझपायाि ेमहाग होत आहते. ह ेदशे त ेखरेदी करु शकत िाहीत. ताबं,े जथत, 

किील या सारखी खनिजे इंधिासािी लागर्ारे तेल इत्यादी अनतशय महाग होत आहते. या वथतू खरेदीत नवकनसत 

दशेाबरोबर नवकसिशील दशे थपधाा करु शकत िाहीत. उष्र् करटबंधीय प्रदशेातील सभंाव्य जलनवदयतु शक्ती निमाार् 

केल्यास या सवा समथया सुटतील असे म्हटले जाते, परंतु ती निमाार् करण्यासािी यरे्ारा भांडवली खचा खूप आहे. 

1.  जगातील नवकसिशील दशेात कोर्त्या सुनवधाचंा नवकास अनतशय कमी झाललेा आह.े 

2.  नवकसिशील दशेातील अिाव्यवथिा कोर्त्या व्यवसायावर अवलबंूि आह.े 

3.  नवकसिशील दशे कोर्त्या वथतू खरेदीत नवकनसत दशेाबरोबर थपधाा करू शकत िाहीत. 

 

 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) थिलातंराचा प्रकार 

2) आकारहीि वथती  

3) औपचाररक प्रदशे आनर् कायाात् मक प्रदेश यांतील र्रक 

 

 

 

 

 

 

प्रश्न ६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :          

 



व्यक्ती ककंवा वथतू याचंे एका रिकार्ाहूि दसुऱ्या रिकार्ी थिािातंरर् करर्े म्हर्जे वाहतकू होय. तर नवचार ककंवा 

कल्पिाचंे थिलातंरर् म्हर्जे संप्ररे्र् होय. साधिसपंत्तीचे नवतरर् सवाि समाि प्रमार्ात िाही म्हर्ूि जेिे 

साधिसंपत्तीची कमतरता असते. अशा रिकार्ी त्याचंी वाहतकू केली जात.े कारखान्यामंध्य ेप्रक्रक्रया करण्यासािी कच्चा 

माल तर बाजारपेिामंध्ये नवतरर्ासािी प््या मालाची िे-आर् वाहतकुीच्या साधिांिारे होते. 

प्राचीि काळापासूि मािव दळर्वळर्ाच्या साधिांच्या मदतीिे मालाची िे-आर् ककंवा व्यापार करीत आला आहे. 

प्रारंभीच्या काळात, मािव दीघाकाळ थवतः वाहतकुीचे साधि म्हर्ूि भार वाहूि इनच्छत थिळी पोहोचनवत अस े

ककंबहुिा आजही काही नवकसिशील आनर् अनवकनसत दशेांत अशा प्रकारे काही मािवाच्या मार्ा त वाहतकू केली 

जाते. अगदी प्रारंभीच्या काळातील ओझेवाहक मािव ते प्रार्ी आनर् ितंर हातगाडी ते आधुनिक वाहिे अशा क्रमाि े

वाहतकू नवकनसत होत गलेी. 

आजही ग्रामीर्क्षेि, पवातीय प्रदशे, वाळवंट ककंवा बर्ााच्छाक्रदत प्रदशेात प्राण्याचंा दळर्वळर्ासािी मोठ्या प्रमार्ात 

उपयोग केला जातो. वाहतुकीच्या पारंपररक प्रर्ालीत शनक्तशाली इंनजिे आनर् गाड्याचं्या िविवीि आनवष्कारामंुळे 

क्रांती झाललेी आह.े आधुनिक वाहिामंुळे वाहतुकीची केवळ गतीच िाही, तर भारवहि क्षमताही वाढली आह.े जलद 

वाहतकू प्रर्ालीमुळे लोक एकमकेांच्या अनधक सपंकाात आहते. 

1.  वाहतकू म्हर्जे काय. 

2. कोर्त्या क्रमािवेाहतूक नवकनसत होत गेली. 

3.  वाहतकुीचा उपयोग कशासािी केला जातो. 

4.  कोर्त्या प्रदशेात दळर्वळर्ासािी प्राण्याचंा उपयोग केला जातो. 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे मािवी घटक  

2) कें द्रोत् सारी वथ ती 

3) सावाजनिक वथ तूंची/सेवांची तरतूद 

 

 

प्रश्न ६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :   

 



१८ व्या शतकापासिू लोह व पोलाद निर्माती सुरू झाली. समुारे ५० ते ६० दशे लोह पोलाद निर्मातीमध्ये व्यथत 

आहते. यातील काही दशे अग्रेसर आहते आनर् त्याचं ेजागनतक उत्पादि समुारे ८०% पयसत आह.े ह ेदशे म्हर्ज ेसयंकु्त 

संथिािे, रनशया, जपाि, जमािी, ग्रेट निटि, िान्स, इटली, कॅिडा, झके ररपनब्लक, थलोदहाक्रकया, बनेल्जयम, िानझल, 

भारत, चीि, तैवाि इ.  

ज्या उद्योगधंद्यामध्ये यंिाचंी निर्माती केली जात,े अस ेउद्योग 'अनभयानंिकी उदयोग' म्हर्िू ओळखल ेजातात. जड व 

अवाढव्य यंिाची निर्माती जसे की, रेल्वे, नवमाि, जहाज बाधंर्ी ते घड्याळे, सायकल सारख्या लहाि वथतूचं्या 

निर्मातीसािी आवश्यक यंिे अनभयांनिकी उदयोगात समानवष्ट होतात. ह ेउदयोग लोह व पोलाद उदयोगावंर अवलबंिू 

असतात. ह े उद्योग आर्िाकदषृ्या नवकनसत भागात मुख्यत: उभारले जातात. जसे की रेल्वे इंनजि ऊजाासाधि े

प्रदशेालगत थिापि होतात, जहाज बांधर्ी उद्योग मुख्यतः क्रकिारी प्रदशेालगत थिानपत होतात. वस्त्रोद्योग व साखर 

निर्माती उदयोग बाजारपिेांकड ेआकर्र्ात होत आहे. परंतु अनलकडील यंि उद्योगांचा दनृष्टकोि थिािािुसार बदलिू, 

शहरी भागांकड ेआकर्र्ात होत आह.े अनभयांनिकी उद्योग ह ेराष्ट्राच्या नवकासाचे रहथय म्हर्ूि समजले जातात. 

कुशल मजुरांची उपलब्धता, मलूभतू लोह व पोलादासारखा कच्चामाल, आधुनिक व तंिज्ञाि थवीकृती करर्ारा प्रदशे 

आनर् इतर घटक अनभयांनिकी उदयोगाच्या थिानिकीकरर्ात महत्त्वपरू्ा भूनमका बजावतात.अनभयांनिकी उदयोग ह े

जागनतक उद्योगांच्या भागीदारीत अग्रेसर असिू त्याचे मूल्य सुमारे १/३ इतके आह.े 

1.  लोह पोलाद निर्माती मध्ये कोर्ते दशे अग्रसेर आहते. 

2. कोर्ते उद्योग आर्िाकदषृ्या नवकनसत भागात मुख्यत: उभारले जातात. 

3.  अनभयांनिकी उद्योगात कोर्त्या वथतूंच्या निर्मातीसािी लागर्ारी यंिे समानवष्ट होतात. 

4.  अनभयांनिकी उद्योगाच्या थिानिकीकरर्ात कोर्ते घटक महत्त्वपरू्ा भूनमका बजावतात. 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) पायाभतू सुनवधा आनर् उत् तजेिाची तरतूद 

2) निकोर्ी वथ ती  

3) भूगोल  अभ् यासकाची कौशल्य 

 

 

 

 

प्रश्न ६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :       

 

पेट्रोनलयम हा शब्द मूळ लॅरटि भार्तेल्या पेट्रा आनर् ओनलयम या शब्दापासिू तयार झालेला आह.े पेट्रा म्हर्ज ेखडक 

आनर् ओनलयम म्हर्जे तेल. पेट्रोनलयम ह ेअिके प्रकारच्या हायड्रोकाबािच्या संयुगापासिू तयार झालेले नमश्रर् होय. 



ज्या थतररत खडकात समुद्रातील सूक्ष्मजीव पादप प्पलवक (phytoplankton), शैवाल व जीवार्ू यांचे अवशरे् आढळूि 

येतात; अशा थतररत खडकात तेल व िसैर्गाक वायू याचंी निर्माती होते. समुद्रातील विथपती व प्राण्याचंे अवशेर् 

समुद्राच्या तळाशी जाऊि साितात व त्यावर गाळाचे सचंयि होऊि ते गाळाच्या िराखाली गाडल ेजातात. गाळाच्या 

भारामुळे व त्यापासिू निमाार् होर्ाऱ्या उष्र्तमेुळे गाळाखाली साचलले्या जैनवक पदािााचे रूपांतर सूक्ष्म तेलाच्या 

िेंबात होते. जेदहा जैनवक पदािााचे तापमाि १२० अंश से. पयसत पोहोचते. तेदहा जैनवक पदािााचे तेल कर्ामध्य े

रूपातंर होते. ह ेतलेकर् खडकातील सूक्ष्म नछद्रामध्ये नशरतात व अशा प्रकारे पेट्रोनलयमचे स्रोत असलले्या खडकाचंी 

निर्माती होते. जाथत सनच्छद्रता असलले्या वालुकाश्मासारख्या खडकामध्ये तले असण्याची सभंाविा जाथत असतात. 

यामध्ये मुख्यत: जैनवक इंधिाचा समावेश होतो. सदयनथितीत वापरात असर्ाऱ्या इंधिामध्ये कोळसा, पेट्रोनलयम, 

िैसर्गाक वायू व अर्ु या खनिजाचंा समावेश होतो.  

1.  पेट्रोनलयम हा शब्द कसा तयार झाला आह.े 

2.  पेट्रोनलयमचे स्त्रोत असलले्या खडकाची निर्माती कशी होते. 

3.  कोर्त्या खडका मध्ये तेल असण्याची संभाविा जाथत असते. 

4. सदयनथितीत वापरात असर्ाऱ्या इंधिामध्ये कोर्त्या खनिजाचंा समावेश होतो. 

 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) नवखुरलेली वथ ती 

2) ग्रामीर् भूमी उपयोजि 

3) भूगोलाचा अन्य नवर्यांशी असलेला सहसंबंध 

 

 

प्रश्न ६.अ) पढुील उताऱ्याच ेवाचि करूि त्याखालील प्रश्नाचंी उत्तरे नलहा :       

कोळसा हा रंगािे काळा ककंवा राखाडी खडक आहे. कोळसा हा काबािपासूि बिलेला आहे. कोळशाची निर्माती ही 

लाखो वर्ासपूवी विथपतीचे अवशेर् भूगभाात दबले गेल्यामुळे झाललेी आहे. कोळशाची निर्माती ही काबोनिरे्रस 

युगात मोठ्या प्रमार्ात झालेली आहे. हा कालावधी ३०० दशलक्ष वर्ासपूवीचा आह.े भूगभाशास्त्रज्ञांच्या मत े

काबोनिरे्रस युगात उष्र् व दमट हवामाि असलेल्या प्रदशेात नजिे जंगलांची वाढ जोमािे होते, अशा पार्िळ 



भागात कोळशाची निर्माती झाललेी आह.े मतृ विथपतींचे बंधे, र्ांदया अशा अवशरे्ाचं ेसचंयि पार्िळ भागात होत े

व कालांतरािे त्यावर गाळ व नचखलाचे सचंयि होऊि गाळाच्या वजिामुळे विथपती पूर्ापर् े कुजूि जात िाही. 

गाळाच्या वरूि पडर्ाऱ्या दाबामुळे तसेच भूकवचातील हालचालींमुळे व काही वेळेस ज्वालामुखीच्या उष्र्तमेुळे 

विथपतीचे अवशेर् दबले जातात. यामुळे गाडलेल्या विथपतीच्या िरामध्ये रासायनिक व भौनतक बदल होऊि त्याच े

रूपातंर सरुूवातीला पीट (कच्चा कोळसा) मध्ये होते व त्याितंर त्याचे रूपातंर इतर प्रकारच्या कोळशात 

होते.कोळशातील घटक व काबािच्या प्रमार्ावरूि कोळशाचे अिेक प्रकार पडतात. कोळशातील काबाि घटकाच्या 

प्रमार्ावरूि कोळशाचे चार प्रकार पडतात. अॅन्रासाईट, नबटुनमिस,  नलग्नाईट, पीट इ. 

कोळशाचा उपयोग औनष्र्क वीज निर्मातीमध्ये इंधि म्हर्िू केला जातो. जगातील अिके भागात कोळशाच्या 

उष्र्तेवर पाण्याची वार् तयार करूि यंिे चालनवण्यासािी केला जातो. तसचे जहाज व रेल्वतेील वारे्च्या 

इंनजिामध्ये कोळशाचा इंधि म्हर्ूि उपयोग केला जातो. नवदु्यत निर्मातीितंर कोळशाच्या सवाानधक उपयोग पोलाद 

निर्मातीच्या उद्योगात केला जातो. नसमेंट उद्योगामध्ये कोळशाचा उपयोग इंधि म्हर्िू केला जातो. कोळशाच्या 

उपघटकापासिू अिके प्रकारच्या रासायनिक पदािााची निर्माती केली जात.े उदा. डाबंर, क्रर्िले, बिेझोल, प्पलानथटक, 

डाईज, जतंूिाशक, खते इत्यादी. कोळशापासिू निमाार् केलेल्या वायूचा उपयोग जैनवक रसायि ेतयार करण्यासािी 

केला जातो. आजदखेील कोळशाचा उपयोग अन्न नशजनवण्यासािी व घर ऊबदार िेवण्याकररता, घरगतुी इंधि म्हर्िू 

केला जातो.  

1. कोळशाची निर्माती कशाप्रकारे होते. 

2. कोळशाची निर्माती ही कोर्त्या युगात झाललेी आह.े 

3. कोळशाचे प्रकार कोर्त्या घटकावरूि पडतात ते थपष्ट करा. 

4. कोळशाचा उपयोग कशासािी केला जातो. 

प्र. ६. (आ) योग्य आकृती काढूि िाव ेदया. (कोर्त्याही २) 

1) िागरी भमूी उपयोजि 

2) प्रािनमक आर्िाक क्रक्रया 

3) नवथतारर्ारा वय-ललंग मिोरा 

 

 

 

 

प्र. ७. सनवथतर उत्तरे नलहा : (कोर्ताही एक) 

1) लोकसंख्या संक्रमर्ाच्या चौथ्या व पाचव्या टप्पप्पयातंील दशेांच्या कोर्त्यासमथया असू शकतील?  

2) जगात पशपुालि होर्ाऱ्या प्रदशेाबंदल ल नवथततृ टीप नलहा.  

3) लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारेप्राकृनतक घटककोर्ते? 



4) उद्योगांच्याथ िानिकीकरर्ावर प्राकृनतक घटकांचा होर्ारा पररर्ाम थ पष् ट करा. 

5) चौथ् या व पाचव्या टप्पप्पयातंील दशेांच्या समथ या कोर्त् या असूशकतील?  

6) साखर उद्योगावर पररर्ाम करर्ारे घटक थ पष् ट करा. 

7) लोकसंख्या मिोऱ्याचे लोकसंख्या अभ् यासातील महत् त् वथ पष् ट करा. 

8)  लोकसखं्यचेी ग्रामीर् व शहरी रचिा थ पष् ट करा. 

9) व्यापारावर पररर्ाम करर्ारे घटक कोर्ते तेथ पष् ट करा. 

10) थ िलातंराचा दशेातील लोकसखं्या रचिेवर होर्ारा पररर्ाम थ पष् ट करा. 

11) वाहतकुीचा नवकास भौगोनलक घटकांवर अवलंबिू असतो, थ पष् ट करा. 

12) ग्रामीर् वसाहतीची वैनशष् ये सागंा. 

13) कोर्त् याही दशेाच्या नवकासात वाहतकू व्यवथ िचेे थ िाि का महत् त् वाचे असत?े 

14) वथ त्याचंा आकृनतबंध निमाार् होण्यासािी कोर्कोर्ते घटक कारर्ीभतू िरतात ते सोदाहरर् थ पष् ट करा. 

15) संदशेवहि या ततृीयक व्यवसायाचा नवथ तार आनर् आवाका क्रदवसेंक्रदवस वाढत आह,े थ पष् ट करा. 

16) व्यापारी मासमेारीवर पररर्ाम करर्ारे घटक थ पष् ट करा. 

17) प्रदशे कशाला म् हर्तात? 

18) सखोल उदरनिवााहक शेतीबदल ल मानहती नलहा. 

19) कोर्त् या वैनशष् याचं्या आधारावर प्रदशे वेगळे केले जातात? उदाहरर्े द्या. 

20) मंडई बागायती शतेीची वैनशष् य ेनलहा. 

21) दरडोई उत् पन्न हपे्रादनेशक नवकासाचेनिदशेक िाही,  थ पष् ट करा. 

22) जगात पशपुालि होर्ाऱ्या प्रदशेाबंदल ल टीप नलहा. 

23) दिैंक्रदि जीवि जगतािा आपल् याला भूगोलाचा कसा उपयोग होतो ते उदाहरर्ासंह थ पष् ट करा. 

24) खार्काम व्यवसाय हा खनिजांच्या िैसर्गाक उपलब् धतेवर अवलबंिू असतो हथे पष् ट करा. 

25) भूगोलाचा इतर नवर्यांशी असललेा संबंध थ पष् ट करा. 

26) प्रािनमक आर्िाक व्यवसायाचंी वनैशष् ये नवथ तारािेनलहा. 



27) भूगोलाचेथ वरूप सनवथ तर थ पष् ट करा. 

 

 

 


