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----------------------------------------------------------------------------------------------Question Bank

Standard :- 12th

Subject :- भूर्ोल

सूचना
१. फक्त शवद्यार्थ्यांना प्रश्नप्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच
२. सदर प्रश्नसंचातील प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपशिकेत येतीलच असे नाही
याची नोंद घ्यावी.

इयत्ता 12 वी भूगोल प्रश्नपेढी

प्रश्न.१अ) योग्य पयााय निवडू ि नवधािे पूर्ा करा.

1.

लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारा प्राकृ नतक 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) दुसरा टप्पपा
इ) नतसरा टप्पपा
ई) चौिा टप्पपा
4. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांतात हा टप्पपा शून्य वाढ दशावर्ारा टप्पपा म्हर्ूि ओळखला जातो.
अ) दुसरा टप्पपा
आ) नतसरा टप्पपा
इ) चौिा टप्पपा
ई) पाचवा टप्पपा
5. लोकसंख्या वयोरचिा मिो-चा तळ नवथतारत जार्ारा असूि नशर्ााकडे तो निमुळता होत
आहे. याचा अिा...
अ) जन्मदर आनर् मृत्युदर हे दोन्ही अगदी कमी
आ) जन्मदर कमी तर मृत्युदर अगदी कमी
इ)जन्मदर जाथत व मृत्युदर कमी

ई)जन्म व मृत्यु 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 अजूिही कृ र्ी प्रधाि असूि येिील कायाशील लोकसंख्या
प्रामुख्यािे या व्यवसायात गुंतलेली आहे.
अ) चतुिाक
आ) तृतीयक
इ) नददतीयक
ई) प्रािनमक
9. काही जमाती गुरांच्या चा-याच्या शोधात ऋतूिुसार रिकार् बदलतात, हे थिलांतर कोर्त्या
थवरूपाचे असू शकते.
अ) बाह्य थिलांतर
आ) दीघाकालीि थिलांतर
इ) हंगामी थिलांतर
ई) सामानजक थिलांतर
10. एखाद्या रथत्यालगत ककं वा रे ल्वेलाईि ककं वा कालव्याला लागूि ही वथती आढळते.
अ) आयताकृ ती वथती
आ) आकारहीि वथती
इ)वतुाळाकार वथती
ई)रे र्ीय वथती
11. दोि िद्यांच्या ककं वा रथत्याचा संगमावर ककं वा समुद्रकािी अशा वथत्या आढळतात.

अ) आकारहीि वथती.
आ) निकोर्ी वथती
इ) रे र्ीय वथती.
ई) आयताकृ ती वथती.
12. प्रत्यक्ष लागवड के लेले व ज्यातूि उत्पादि घेतलेले आहे असे शेतीखालील क्षेि.
अ) चालू पड जमीि
आ) नपकाऊ अिुउत्पादक जमीि
इ) कायमथवरूपी गायराि व चराऊ जमीि
ई) निदवळ लागवडीखालील क्षेि
13. अशी जमीि जेिे कोर्त्या ि कोर्त्या वथतुनिर्मातीचे काया चालते, जेिे लोक थवत:च्या
उपजीनवके सािी काम करतात.
अ) संथिात्मक क्षेि
आ) निवासी क्षेि
इ) औद्योनगक क्षेि
ई) मिोरं जिाखालील क्षेि
14. ग्रामीर् व िागरी असे दोन्ही प्रकारचे भूमी उपयोजि येिे आढळते.
अ) मिोरं जिाखालील क्षेि
आ) ग्रामीर् िागरी झालर क्षेि
इ) संथिात्मक क्षेि
ई) व्यापारी क्षेि
15. उपजीनवके सािी मुख्यतः विातूि पदािा गोळा करर्े
अ)समशीतोष्र् सूनचपर्ी विी विे
आ)समशीतोष्र् पािझडी विे
इ)उष्र्करटबंधीय पािझडी विे
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 िसलेला प्रािनमक व्यवसाय
अ) लाकू डतोड
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 के ला जातो.
अ) प्रािनमक आर्िाक क्रक्रया
आ) नददतीयक आर्िाक क्रक्रया
इ)तृतीयक आर्िाक क्रक्रया
ई)चतुिाक आर्िाक क्रक्रया
20. औद्योनगक उत्पादिासािी नवकनसत के ल्या जार्ा-या अशा क्षेिाची ककं वा प्रदेशाची थिापिा
करण्यास सरकार नवशेर् प्राधान्य देते.
अ) नवशेर् आर्िाक क्षेि.
आ) वाहतूक क्षेि
इ) बाजारपेि क्षेि.
ई) दपापारी क्षेि.
21. प्रत्यक्ष लागवड के लेले व ज्यातूि उत्पादि घेतलेले आहे असे शेतीखालील क्षेि.
अ) चालू पड जमीि
आ) नपकाऊ अिुउत्पादक जमीि
इ) कायमथवरूपी गायराि व चराऊ जमीि
ई) निदवळ लागवडीखालील क्षेि
22. अशी जमीि जेिे कोर्त्या ि कोर्त्या वथतुनिर्मातीचे काया चालते, जेिे लोक थवत:च्या
उपजीनवके सािी काम करतात.
अ) संथिात्मक क्षेि

आ) निवासी क्षेि
इ) औद्योनगक क्षेि
ई) मिोरं जिाखालील क्षेि
23. ग्रामीर् व िागरी असे दोन्ही प्रकारचे भूमी उपयोजि येिे आढळते.
अ) मिोरं जिाखालील 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 इं टरिॅशिल कागो टर्मािल.
ई) नमहाि प्रकल्प (िागपूर कागो हब).
26. ट्रान्स ऑथट्रेनलयि लोहमागा थिािक
अ) पिा - नसडिी
आ) पिा – दलॉक्रदवोथटॉक
इ) नसडिी - दहॉन्कु अर
ई) दहॉन्कु अर – दलॉक्रदवोथटॉक
27. एका निनित घटकांच्या आधारे िरवलेला समाि वैनशष्टये असलेला एकनजिसी प्रदेश.
अ) कायाात्मक प्रदेश
आ) प्राकृ नतक प्रदेश
इ)औपचाररक प्रदेश
ई)राजकीय प्रदेश
28. एखाद्या नवनशष्ट क्षेिात के ले जार्ारे प्रमुख काया याआधारे िरवलेला प्रदेश.
अ) कायाात्मक प्रदेश

आ) प्राकृ नतक प्रदेश
इ)औपचाररक प्रदेश
ई)राजकीय प्रदेश
29. प्राकृ नतक घटकांच्या आधारे िरवलेला प्रदेश.
अ) कायाात्मक प्रदेश
आ) प्राकृ नतक प्रदेश
इ)औपचाररक प्रदेश
ई)राजकीय प्रदेश
30. मािवी घटकांच्या आधारे िरवलेला प्रदेश.
अ) कायाात्मक प्रदेश
आ) प्राकृ नतक प्रदेश
इ)औपचाररक प्रदेश
ई)राजकीय प्रदेश
31. सामानजक शास्त्रातील प्रत्येक नवर्याचा अभ्यास करर्ारी भूगोलाची शाखा.
अ) आर्िाक भूगोल
आ) प्राकृ नतक भूगोल
इ)मािवी भूगोल
ई)राजकीय भूगोल
32. िैसर्गाक घटकांचा आनर् घडामोडींचा अभ्यास या भूगोलाच्या या शाखेत के ला जातो.
अ) आर्िाक भूगोल
आ) प्राकृ नतक भूगोल
इ)मािवी भूगोल
ई)राजकीय भूगोल
33. निसगा हा मािवापेक्षा श्रेष्ठ आहे 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) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :

अ

ब
१. दाट नवर्ुववृत्तीय वि
२.क्रकिारपट्टीचा प्रदेश
३. वाळवंट
४. कायम बर्ााच्छाक्रदत प्रदेश
५. मान्सूि हवामािाचा प्रदेश

१.ऑथट्रेलीया
२.अॅमझ
े ोिचे खोरे
३.पूवा अमेररका
४.भारत
५.अंटार््टाका

क
१. सवाानधक लोकसंख्या
२. नवरळ लोकसंख्या
३. दाट लोकसंख्येचे क्षेि
४. कायम निवासी लोकसंख्या िाही.
५. कमी घिता

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१. नवथतारर्ारा वय मिोरा
२. संकोचर्ारा वय मिोरा
३. नथिरावलेला वय मिोरा
४. कायाशील लोकसंख्येचे जाथत प्रमार्
५. दुष्काळामुळे थिलांतर

ब
१. जन्म-मृत्युदर कमी

क
१. वैदयकीयखचा जाथत.

२. मािवीभांडवल
३. वृद् लोकांची संख्या कमी

२. अनिच्छा

४. उदरनिवााहाचा प्रश्न
५. वृद् लोकांची संख्या जाथत

४.नवकनसत देश.

३. लोकसंख्येचा लाभांश

५. आर्िाक दृष्या अनवकनसत

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१. वगा-III
२. शहर

ब
१. महािगरांचा सीमावती भाग

क
१. मुंबई
२. मािेराि

३. वगा-VI

२. लोकसंख्या ५०००
३. दशलक्षी शहर

४. बाह्यवाढ िगर

४. लोकसंख्या वीस हजार ते पन्नास हजार

४. मुंबईचे उपिगर.

५. महािगर

५. भारतीय जिगर्िेिस
ु ार व्यवसायाच्या आधारे
के लेलेवथतीचे वगीकरर्

५. अगदी छोटे शहर

३. वाई.

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१.सखोल उदरनिवााहक शेती

ब
१.डॉगर बँक

क
१.शेत आकार लहाि

२.पंपाज गवताळ प्रदेश
३.मत्थयक्षेि
४.र्ळे , कं दमुळे गोळा करर्े
५.खार्काम

२.क्रकिाऱ्यापासूि दूर खनिज तेल आनर्
िैसर्गाक वायूचे उत्पादि
३.तांदळ
ू
४.घिदाट विे
५.व्यापारी पशुपालि

२.प्रनतकू ल पररनथिती
३.बॉम्बे हाय
४.ईशान्य अटलांरटक महासागर
५.दनक्षर् अमेररका

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१.लघुउद्योग
२.कु रटरोद्योग
३.ग्राहकोपयोगी वथतू
४.खाजगी

ब
१.हातािे निर्माती उद्योग
२.कौशल्यावर आधाररत
३.वैयनक्तक
४.िेट वापरासािी तयार

क
१.नचिी मातीची भांडी बिवर्े
२.टाटा लोह पोलाद उद्योग
३.कुं भार
४.और्ध निर्माती

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१.मािेराि
२.भौगोनलक थिाि निनिती
३.श्रीलंका
४.पिामा कालवा

आ
१.चहा
२.अटलांरटक महासागर
३.कृ निम उपग्रह
४.पयाटि

इ
१.संदश
े वहि
२.तृतीयक व्यवसाय
३.नियाात
४.पॅनसक्रर्क महासागर

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१. उत्तराखंड
२. औपचाररक प्रदेश
३. िागपूर महािगर क्षेि

ब
१. प्राकृ नतक घटक
२. पवातीय प्रदेश
३. आर्िाक घटक

क
१. प्रादेनशक असमतोल
२. कायाात्मक प्रदेश
३. गंगा िदीचे खोरे

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१. मािवी भूगोल
२. प्राकृ नतक भूगोल
३. भौगोनलक पद्ती

ब
१. भौगोनलक पररर्ाम पद्ती
२. आर्िाक भूगोल
३. जीव भूगोल

क
१. जीवशास्त्र
२. अिाशास्त्र
३. संख्याशास्त्र

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
'अ'थतंभ

'ब' थतंभ

'क' थतंभ

(१) औपचाररक प्रदेश

(१) विांतील आक्रदवासी

(१) सवाानधक लोकसंख्या

(२) निवाानसत

(२) सवाानधक भांडवलगुंतवर्ूक

(२) गंगा िदीचे खोरे

(३) नशकार

(३) प्राकृ नतक घटक

(३) अॅमझ
े ॉिखोऱ्यातील जमाती

(४) भारत

(४) कौशल्यावर आधाररत

(४) सक्तीचे थिलांतर

(५) लघुउद्योग

(५) सामानजक कलह

(५) िागपूर महािगरक्षेि

(६) मान्सूिहवामािाचा प्रदेश

(६) और्धनिर्माती

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१.सखोल उदरनिवााहक शेती
२.पंपाज गवताळ प्रदेश
३.मत्थयक्षेि
४.र्ळे , कं दमुळे गोळा करर्े
५.खार्काम

ब
१.डॉगर बँक
२.क्रकिाऱ्यापासूि दूर खनिज तेल आनर्
िैसर्गाक वायूचे उत्पादि
३.तांदळ
ू
४.घिदाट विे
५.व्यापारी पशुपालि

क
१.शेत आकार लहाि
२.प्रनतकू ल पररनथिती
३.बॉम्बे हाय
४.ईशान्य अटलांरटक महासागर
५.दनक्षर् अमेररका

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१.लघुउद्योग
२.कु रटरोद्योग
३.ग्राहकोपयोगी वथतू
४.खाजगी

ब
१.हातािे निर्माती उद्योग
२.कौशल्यावर आधाररत
३.वैयनक्तक
४.िेट वापरासािी तयार

क
१.नचिी मातीची भांडी बिवर्े
२.टाटा लोह पोलाद उद्योग
३.कुं भार
४.और्ध निर्माती

(ब) अचूक सहसंबध ओळखा व साखळी पूर्ा करा :
अ
१.मािेराि
२.भौगोनलक थिाि निनिती
३.श्रीलंका
४.पिामा कालवा

आ
१.चहा
२.अटलांरटक महासागर
३.कृ निम उपग्रह
४.पयाटि

(क) क्रदलेल्या नवधािांमधील A : नवधाि व R : कारर् यांचा अचूकसहसंबध
ं ओळखा :

इ
१.संदश
े वहि
२.तृतीयक व्यवसाय
३.नियाात
४.पॅनसक्रर्क महासागर

1)

A :प्रािनमक व्यवसायावर थिाि व हवामाि या घटकांचा प्रभाव पडतो.
R :खार्काम व्यवसायांवर हवामाि व थिाि यांचा प्रभाव पडत िाही.

अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
2) A :वथतींचे नवनवध प्रकार असतात.
R :नवनवध प्राकृ नतक घटकांचा वथतीच्या नवकासावर पररर्ाम होतो.

अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
3) A :भारतात औदयोनगक उत्पादिांत नवनवधता आहे.
R :भारत हा कृ नर्प्रधाि देश आहे.

अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
4) A : जागनतक व्यापार असमाि आहे,
R: भौगोनलक नवनवधता व्यापारास कारर्ीभूत िरते,

अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
5) A : भूगोल नवर्याचे थवरूप वैतवादी बिले आहे, _
R :भूगोल अभ्यासकांचे थवतंि नवरोधी ककं वा पूरक दृनष्टकोि आहेत,

अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.

ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
6) A :सुपीक मैदािी प्रदेशात दाट लोकवथती आढळते.
B :सुपीक मृदा ही शेतीसािी उपयुक्त असते.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
7) A :प्रदेशातील लोकसंख्येत बदल होत िाही.
B :जन्मदर, मृत्युदर आनर् थिलांतराचा प्रदेशातील लोकसंख्या व लोकसंख्येवर पररर्ाम होतो.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
8) A :दुस-या टप्पप्पयात मृत्युदरात घट होते पर् जन्मदर नथिर असतो.
B : दुस-या टप्पप्पयात लोकसंख्या झपायािे वाढते.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
9) A :अवलंनबतांच्या प्रमार्ात वाढ झाल्यािे अिाव्यवथिेवर पररर्ाम होतो.
R :लोकसंख्येत वृद्ांची संख्या वाढल्यास वैद्यकीय खचा वाढतात.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
10) A :लोकसंख्येच्या मिोर्यात रुं द तळ बालकांची संख्या अनधक असल्याचे दाखवते.
R :लोकसंख्या मिोर्याचे रुं द शीर्ा वृद्ांची संख्या अनधक असल्याचे धोतक आहे.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.

ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
11) A : कायाशील लोकसंख्याची नवनवध व्यवसाय गटातील वगावारी म्हर्जे लोकसंख्याची
व्यवसानयक संरचिा होय.
R : व्यावसानयक संरचिेवरूि देशाच्या आर्िाक नवकासाचा दर िरतो.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
12) A :दुस-या टप्पप्पयात मृत्युदरात घट होते पर् जन्मदर नथिर असतो.
B : दुस-या टप्पप्पयात लोकसंख्या झपायािे वाढते.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
13) A : वथतीचे नवनवध प्रकार असतात.
R :प्राकृ नतक घटकांचा वथतीच्या नवतरर्ावर पररर्ाम होतो.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
14) A :िगरे वाढतात त्याचबरोबर त्यांची कायाही वाढतात.
R :एका िगराला के वळ एकच काया असते.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
15) A :नवनवध शहरे नवनवध कायाासािी प्रनशध्द असतात.
R : राज्याच्या आनर् देशाच्या राजधान्या प्रशासकीय सेवा पुरनवतात.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.

इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे 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 आहेत.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
17) A :भारतातील A :कॅ िडामध्ये लाकु डतोडीच्या व्यवसायाचा नवकास झाला आहे.
R : नवर्ुवृत्तीय विे अनतशय घिदाट आहेत.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
18) A :डॉगर बँक क्षेि मासेमारीसािी जगप्रनसध्द आहे.
R : येिे नवथतृत समुद्रबुड जमीि ककं वा भूखंड मंच उपलब्ध असल्यामुळे प्पलवंगची निर्माती.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
19) A :मुंबई येिील दमट हवामाि सूती वस्त्र उद्योग आस पूरक आहे.
R :उद्योगास मोठ्या प्रमार्ात पार्ी आवश्यक असते.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
20) A :भारतात औद्योनगक उत्पादिांमध्ये नवनवधता आहे.

R :भारत हा कृ नर्प्रधाि देश आहे.
अ) के वळ A बरोबर आहे.

आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
21) A :दनक्षर् अमेररके तील उद्योगाच्या नवकासाला काही घटक अवरोध िरतात.

R :दनक्षर् अमेररके चा बहुतांश भाग अॅमेझॉि िदीच्या नवथतृत खो-यािे व्यापला आहे..
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
22) A :तृतीयक व्यवसायात कोर्त्याही प्रकारचे उत्पादि के ले जात िाही.
R :प्रािनमक व नददतीयक व्यवसायाला नवनवध प्रकारच्या सेवा पुरवतात.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
23) A :चतुिाक व्यवसाय बहुतांशी प्रमार्ात वैयनक्तक थतरावर राहतात..

R :चतुिाक व्यवसाय हे बुद्ी – कौशल्यावर आधारीत असतात.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
24) A :सागरी जलवाहतूक हा सवाात थवथत वाहतुक मागा आहे.
R :पृथ्वीवर जलाशयाचे प्रमार् ७१% आहे.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
25) A :लोकसंख्या आनर् प्रादेनशक नवकास हे दोन्ही घटक एकमेकावर पररर्ाम करतात.
R :लोकसंख्येचे घटक प्रादेनशक नवकास िरवतात आनर् प्रादेनशक नवकास लोकसंख्येचे

गुर्ात्मक घटक िरवतात.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
26) A :कायाात्मक प्रदेश एकनजिासी असतोच असे िाही.

R :औपचाररक प्रदेश हा एकनजिसी प्रदेश असतो.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
27) A :प्राकृ नतक घटकांच्या आधारे िरलेल्या प्रदेशांिा प्राकृ नतक प्रदेश संबोधतात.
R :मािवी घटकांच्या आधारे िरलेल्या प्रदेशांिा राजकीय प्रदेश संबोधतात.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
28) A :आधुनिक काळात भूगोलशास्त्राचा अनधकानधक उपयोनजत भूगोलशास्त्राकडे प्रवास सुरु आहे.
R :भूगोल अभ्यासपद्तीत संख्याशास्त्र, मानहती तंिज्ञाि, GIS / GPS

व सुदरू निरीक्षर्

उपग्रहाददारे भूगोलाचा अभ्यास के ला जात आहे.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
29) A :प्राकृ नतक भूगोलात मािवी क्रक्रयांचा अभ्यास के ला जातो.

R :मािवी भूगोलात मािव हा कें द्रथिािी आहे.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.

ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
30) A :मािवी भूगोलाचे एकू र् थवरूप एकानत्मक व सवाथपशी झाले आहे.
R :मािवी भूगोलाच्या सवा शाखा कमी – अनधक प्रमार्ात एकमेकांशी संबंनधत आहेत.
अ) के वळ A बरोबर आहे.
आ) के वळ R बरोबर आहे.
इ) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् आहे.
ई) A आनर् R हे दोन्ही बरोबर आहेत आनर् R हे A चे अचूक थपष्टीकरर् िाही.
(ड) अयोग्य घटक ओळखा :
1)

वय-ललंग मिोऱ्याचा प्रकार,
(अ) नथिरावलेला(ब) संक्रमर् करर्ारा
(क) संकोचर्ारा(ड) नवथतारर्ारा

2) वथतीचा प्रकार.
(अ) खेडग
े ाव(ब) उपिगर
(क) शहर(ड) झालर वथती
3) शेतीचा प्रकार.
(अ) सखोल शेती (ब) पडीक शेती
(क) मळ्याची शेती (ड) मंडई शेती
4) मािवी भूगोलाची उपशाखा,
(अ) जीव भूगोल(ब) वथती भूगोल
(क) लोकसंख्या भूगोल (ड) आर्िाक भूगोल
5) पयाटि हे प्रमुख काया असर्ारी वथती.
(अ) मािेराि (ब) मिमाड
(क) मिाली(ड) मुंबई
6) लोकसंख्यासंक्रमर् नसद्ांताचे टप्पपे–
अ) अनतशय नथिरआ)शून्यवाढ दशानवर्ारा
इ) अनततीव्र वाढ दशानवर्ाराई) कमी बदलदशानवर्ारा
7) खनिजांमुळे दाट लोकवथती असर्ारे देश प्रदेश
अ) झांनबयातील कं टगा आ) पनिम युरोप
इ) मांचुररया ई) गंगा िदी सुपीक खोरे
8) भूगोलातील वातावरर्ाशी संबंनधत अभ्यासघटक

अ) आद्राता आ) हवेचा दाब
इ) वारे ई) खडक
9) भूगोलातील जलावरर्ाशी संबंनधत अभ्यास घटक
अ) सागर आ)खडकरचिा
इ) आखातई) नहमिदी
10) लोकसंख्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे प्राकृ नतक घटक
अ)हवामाि आ) प्राकृ नतक रचिा
इ)शेतीई) मृदा
11) जाथत लोकसंख्येसािी अिुकूल पररथिीती
अ) सुधीक शेती योग्य मृदा आ) सौम्य समशीतोष्र् हवामाि
इ) पाण्याची उपलब्धता ई) अनतउष्र् हवामाि
12) मािवी लोकसंख्येसािी प्रनतकू ल पररथिीती
अ) तीव्र उतार आ) वाळवंटी मृदा
इ) रे गरू सुपीक मृदाई) उष्र् हवामाि
13) लोकसंख्या प्रनतमािातील दुस-याटप्पयातील देश
अ) भारत आ) कांगो
इ)बांग्लादेश ई) िायजर
14) लोकसंख्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे मािवीघटक
अ)शेतीआ)खार्काम
इ)वाहतूक ई) हवामाि
15) लोकसंख्यासंक्रमर् प्रनतमािाच्या पनहल्याटप्पयाची वैनशष्टये
अ) प्रजिि दर अनधक आ) वैदयकीय सुनवधांचा अभाव
इ) कु पोर्र् ई) मृत्युदर खूप कमी
16) गंगािदीमैदािी प्रदेशात लोकसंख्यादाट आढळते
अ) सुपीक मृदा आ) औदयोनगकरर् जाथत प्रमार्ात
इ) पाण्याची उपलब्धताई) मंद उतार
17) शहरामध्ये लोकसंख्या जाथत असण्याचीकारर्े
अ) चांगली वाहतूक व्यवथिा आ) रोजगाराच्या संधी
इ) नशक्षर्, आरोग्याच्या सोयीई) शेतीसािी सुपीक प्रदेश

18) लोकसंख्यामिोन्याचे प्रकार

अ) नवथतारर्ारा आ) उं चावर्ारा
इ) संकोचर्ाराई) नथिरावलेला
19) एकहजार पेक्षा जाथत ललंगरचिा असर्ारे देश प्रदेश
अ) लाटनवया आ) सयुक्त अरब अनमराती
इ) इथटोनिया ई) युक्रेि
20) जवळपास ८० टक्के पेक्षा कमी एकू र्साक्षरता असर्ारे देश प्रदेश
अ) कॅ रे नबयि बेटे आ) उत्तर अमेररका
इ) पनिम आनशयाई) दनक्षर् अमेररका
21) लोकसंख्येमध्ये ग्रामीर्शहरी रचिेिुसारतर्ावत आढळर्ारे घटक
अ) व्यावसानयक संरचिाआ) ललंग-गुर्ोत्तर
इ) शारीररक उं चीई) लोकसंख्येची घिता
22) थिलांतराचीसामाजीक कारर्े
अ)भेदभाव आ) नववाह
इ) भूकंपई) वैदयकीय सुनवधांचा अभाव
23) संकोचर्ा-या मिोन्याची वैनशष्टये
अ)तरूर्ांची संख्या जाथत आ)शीर्ााकडे नवथतारलेला
इ) वृद्ांची संख्या जाथतई) जन्मदर मृत्युदर अगदी कमी
24) थिलांतराचे अपकर्ार् घटक
अ)दुष्काळ आ)युद्
इ) प्रदूर्ीत पार्ीई) नशक्षर्ाची संधी
25) साक्षरतेचािेट संबंध असर्ारे घटक
अ) लोकांचे राहर्ीमाि आ) खनिजसंपत्तीचे सािे
इ) नस्त्रयांचा समाजातील दजााई) शैक्षनर्क सुनवधा
26) थिलांतराची प्राकृ नतक कारर्े
अ) ज्वालामुखी उद्रेक आ) वादळे
इ) रोजगाराचा शोधई) भूकंप उत्तरे
27) थिलांतराचे आकर्ार् घटक
अ)रोजगाराच्या संधी आ) नशक्षर्ाची सोय
इ) प्रदूनर्त हवा ई) अल्हादायक हवामाि

28) भूगोलअभ्यासकाचीकौशल्ये

अ) निरीक्षर् आ) दजेदार वेशभूर्ा
इ)िकाशा काढर्ेई) नवदा सुसंघटि
29) भूगोलतत्ववेत्ते हेकेटस
अ) ग्रीक तत्ववेत्तआ
े )गेस-नपररऑड्स ग्रंिलेखि
इ) रोमि तत्ववेत्ते ई) सवाात प्रिम पृथ्वीचे वर्ाि
30) मािवीभूगोलशाखा
अ) लोकसंख्या भूगोल आ) मृदा भूगोल
इ) आर्िाक भूगोलई) राजकीय भूगोल
31) भूगोलातील जीवावरर्ाशी संबंनधत अभ्यासघटकलसंकल्पिा
अ) भक्षक आ) अन्नसाखळी
इ) तपांबरई) पररसंथिा
32) भारतातील तुलिेिे कमी नवकसीत प्रदेश राज्ये
अ) महाराष्ट्र आ) नहमालच प्रदेश
इ) उत्तराखंडई)ईशान्यकडीलराज्ये
33) विक्षेिाचा प्रदेशावरीलपररर्ाम
अ)वि उत्पादिे आ) जलनवदयुत प्रकल्प
इ) कागद कारखािा ई) र्र्िाचर निर्माती नवटा
34) औपचाररकप्रदेश
अ) हवेली तालुका आ) नसटी के बलसेवाक्षेि
इ) कोल्हापूर नजल्हाई) उत्तर प्रदेश
35) प्रदेश निर्मातीसािी भूरूपरचिा
अ) मैदािे आ) सरोवरे
इ) पवातई) पिार
36) प्रदेशसंबोधण्यासािी आवश्यकघटक
अ)थिािआ) सीमा
इ) बुनद्मत्ताई) भौगोनलक नवथतार
37) पवातीय प्राकृ नतक प्रदेश
अ) सहारा आ) नहमालय
इ) रॉकी ई) ॲडीज

प्रश्न.१अ) अचूक गट ओळखा.

1.

लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे प्राकृ नतक घटक
अ) प्राकृ नतक रचिा – पाण्याची उपलब्धता – हवामाि – मृदा
ब) शेती – िागरीकरर्– खार्काम– वाहतुक
क)वाहतूक – हवामाि – शेती – शासकीय धोरर्

2. लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे मािवी घटक
अ) प्राकृ नतक रचिा – पाण्याची उपलब्धता – हवामाि – मृदा
ब) शेती – िागरीकरर्– खार्काम– वाहतुक
क)वाहतूक – हवामाि – शेती – शासकीय धोरर्
3. लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे सामानजक घटक
अ) प्राकृ नतक रचिा – पाण्याची उपलब्धता – हवामाि – मृदा
ब) शेती – िागरीकरर्– खार्काम– वाहतुक
क)धमा– एकनजिसीपर्ा – सामानजक सुरनक्षतता – कु टुंब व्यवथिा
4. लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ांत पनहला टप्पपा
अ) अनतशय नथिर –जन्मदर अनधक–मृत्युदर अनधक –सध्यनथितीत कोर्ताही देश
िाही.
ब) आरं भीच्या 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 दुसरा टप्पपा
अ) अनतशय नथिर –जन्मदर अनधक–मृत्युदर अनधक –सध्यनथितीत कोर्ताही देश
िाही.
ब) आरं भीच्या 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 देश
िाही.
ब) आरं भीच्या 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 –अमेररके ची संयुक्त संथिािे.
ब) आरं भीच्या 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 –अमेररके ची संयुक्त संथिािे.
ब) आरं भीच्या काळात नवथतारर्ारा– जन्मदर नथिर– मृत्युदरात घट –
कांगो,बांग्लादेश, िायजर, युगांडा.
क) ऋर्ात्मक वाढीचा टप्पपा –जन्मदर मृत्यूदरापेक्षा कमी होतो –मृत्युदरासी
जन्मदर समाि होतो –थवीडि , क्रर्िलँड.
9. लोकसंख्या थिलांतराची प्राकृ नतक कारर्े
अ) पूर –दुष्काळ–भूकंप–ज्वालामुखी.
ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उं चावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी –
व्यवसायासािी.
क) भेदभाव –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह.
10. लोकसंख्या थिलांतराची आर्िाक कारर्े
अ) पूर –दुष्काळ–भूकंप–ज्वालामुखी.
ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उं चावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी –
व्यवसायासािी.
क) भेदभाव –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह.

11. लोकसंख्या थिलांतराची सामानजक कारर्े
अ) पूर –दुष्काळ–भूकंप–ज्वालामुखी.
ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उं चावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी –
व्यवसायासािी.
क) भेदभाव –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह.
12. लोकसंख्या थिलांतराची राजकीय कारर्े
अ) राजकीय धोरर् –राजकीय अनथिरता–परकीय आक्रमर्–युद्जन्य पररनथिती.
ब) रोजगाराच्या शोधात– राहर्ीमाि उं चावण्यासािी– अनधक वेतिाची िोकरी –
व्यवसायासािी.
क) भेदभाव –नशक्षर्–आरोग्य–नववाह.
13. मािवी वथतीच्या थिािावर परीर्ाम करर्ारे प्राकृ नतक 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 सांथकृ नतक 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 युद्े – 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) रे र्ाकृ ती वथत्या– आयताकृ ती वथत्या– वतुाळाकार वथत्या–निकोर्ी वथत्या.
क) प्रशासकीय –धार्माक–पयाटि–वाहतुक
18. िागरी वथत्यांचे कायाािुसार प्रकार
अ) िगर –महािगर–प्रमहािगर–महाकाय िगर.
ब) रे र्ाकृ ती वथत्या– आयताकृ ती वथत्या– वतुाळाकार वथत्या – निकोर्ी वथत्या.
क) प्रशासकीय –धार्माक–पयाटि–वाहतुक
19. िागरी व ग्रामीर् वथत्यांचे प्रारूपािुसार प्रकार
अ) िगर –महािगर–प्रमहािगर–महाकाय िगर.
ब) रे र्ाकृ ती वथत्या– आयताकृ ती वथत्या– वतुाळाकार वथत्या – निकोर्ी वथत्या.
क) प्रशासकीय –धार्माक–पयाटि–वाहतुक
20. िागरी भूमीउपयोजिाचे वगीकरर्
अ) वि –नबगरशेती–ओसाड व अिुउत्पादक भूमी–कायमथवरूपी गायराि व
चराऊ.
ब) निवासी क्षेि– ओद्योनगक क्षेि– व्यापारी क्षेि – संथिात्मक क्षेि.
क) चालू पडजमीि –निदवळ लागवडीखालील–सीमांक्रकत भूखंड–
मिोरं जिाखालील क्षेि.
21. ग्रामीर् भूमीउपयोजिाचे वगीकरर्
अ) वि –नबगरशेती–ओसाड व अिुउत्पादक भूमी–कायमथवरूपी गायराि व
चराऊ.
ब) निवासी क्षेि– ओद्योनगक क्षेि– व्यापारी क्षेि – संथिात्मक क्षेि.
क) चालू पडजमीि –निदवळ लागवडीखालील–सीमांक्रकत भूखंड–
मिोरं जिाखालील क्षेि.
22. मािवाच्या प्रािनमक आर्िाकक्रक्रया
अ) नशकार –मासेमारी–लाकु डतोड - पशुपालि.
ब) कृ र्ीवर आधाररत– सागरी उत्पादिावर आधाररत – खनिजावर आधाररत –
विावर आधाररत.
क) व्यापार –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा.
23. मािवाच्या तृतीयक आर्िाकक्रक्रयाचे वगीकरर्
अ) नशकार –मासेमारी–लाकु डतोड - पशुपालि.
ब) कृ र्ीवर आधाररत– सागरी उत्पादिावर आधाररत – खनिजावर आधाररत –

विावर आधाररत.
क) व्यापार –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा.
24. कच्च्या मालाच्या स्रोतािुसार के लेले उद्योगांचे वगीकरर्
अ) नशकार –मासेमारी–लाकु डतोड - पशुपालि.
ब) कृ र्ीवर आधाररत– सागरी उत्पादिावर आधाररत – खनिजावर आधाररत –
विावर आधाररत.
क) व्यापार –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा.
25. मािवाच्या नितीयक आर्िाकक्रक्रया
अ) नशकार –मासेमारी–लाकु डतोड - पशुपालि.
ब) कृ र्ीवर आधाररत उद्योग– मोिे उद्योग – सूक्ष्म, लघु आनर् मध्यम –
कु रटरोद्योग ककं वा गृहद्योग.
क) व्यापार –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा.
26. उद्योगांच्याथिानिकीकरर्ावर पररर्ाम करर्ारे प्राकृ नतक घटक
अ) जागा ककं वा जनमिीची उपलब्धता –पार्ी आनर् वीज पुरविा–कच्च्या मालाची
उपलब्धता–हवामाि.
ब) कामगार– उद्योगधंदे– व्यापार व बाजारपेि – वाहतुक .
क) बाजारपेि सानन्नध्य–भांडवल–नवशेर् आर्िा क क्षेि–थिाि नवभाजि
27. कृ र्ीवर आधाररत उद्योग अ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या –खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग–र्ळे व
भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग.
ब) कृ र्ीवर आधाररत उद्योग– मोिे उद्योग – सूक्ष्म, लघु आनर् मध्यम –
कु रटरोद्योग ककं वा गृहद्योग.
क) व्यापार –वाहतुक–संदेशवहि–इतर सेवा.

28. सागरी उत्पादिावर आधाररत उद्योगअ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या – खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग – र्ळे व
भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग.

ब) मत्थयोत्पादिावर प्रक्रक्रया करूि डबाबंद करर्े– मोती – शंख लशंपले –
मत्सतेल.
क) राळ – वाहतुक – संदेशवहि – इतर सेवा.
29. प्रानर्जन्य उत्पादिावर आधाररत उद्योगअ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या – खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग – र्ळे व
भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग.
ब) मत्थयोत्पादिावर प्रक्रक्रया करूि डबाबंद करर्े– मोती – शंख लशंपले –
मत्सतेल.
क) मांस प्रक्रक्रया –दुग्धोत्पादि प्रक्रक्रया–कमावलेली कातडी–हाडे, लशंग.
30. उद्योगांची मालकी कोर्ाकडे आहेयावर आधाररतउद्योगअ) साखर कारखािे–कापड नगरण्या – खाद्यपदािा प्रक्रक्रया उधोग – र्ळे व
भाजीपाला प्रक्रक्रया उधोग.
ब) सावाजनिक क्षेि – खाजगी क्षेि– संयु्त क्षेि –सहकारी क्षेि.
क) मांस प्रक्रक्रया –दुग्धोत्पादि प्रक्रक्रया–कमावलेली कातडी–हाडे, लशंग.

प्रश्न १.ब चूक की बरोबर ते नलहा./ योग्य की अयोग्य ते नलहा.
1.

ऑथट्रेनलया खंडात लोकसंख्या सवाात कमी आहे.

2.

आनशया खंडाची खंडांतगात भूनमची टक्केवारी सवाात कमी आहे.

3.

अंटार्टाका खंडावर लोकसंख्येची घिता दाट आहे.

4. नवर्ुववृत्तीय प्रदेशांमध्ये लोकसंख्येची घिता अनतशय कमी आढळते.
5.

नतबेटच्या पिारावर लोकसंख्या घिता अनधक आहे.

6.

ध्रुवीय प्रदेशात लोकसंख्येची घिता जाथत आढळते.

7.

थिलांतरामुळे शहरात अिेक समथया निमाार् झाले आहेत.

8.

िागरी भागाकडे लोकसंख्येच्या थिलांतराचे प्रमार् अनधक आढळते.

9.

प्रदेशाची थवयंपत
ू ाता थिलांतरामुळे संपुष्टात येत.े

10. लोकसंख्येतील साक्षरता प्रमार् हे 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 ककं वा रथत्यांच्या संगमावर ककं वा समुद्रकािी चौकोिी वथत्या आढळतात.
15. ग्रामीर् व िागरी क्षेिांमधील भूमीस ग्रामीर् िागरी झालरक्षेि असे म्हर्तात.
16. दनक्षर् आक्रिके च्या कलहरी वाळवंटातील बुशमेि आक्रदवासी जमाती त्यांच्या चररिासािी नशकार
करतात.
17. उष्र्करटबंधीय सदाहररत विातील वृक्षांचे लाकू ड अनतशय मऊ असते.
18. सुचीपरर्ी विक्षेिात एकाच जातीचे वृक्ष नवथतृत प्रदेशात उगवलेले असतात.
19. जपाि आनर् चीि सारख्या काही देशांमध्ये मासेमारीचे पारं पाररक कौशल्य उच्च दजााचे आहे.
20. शेतीखालील प्रदेश आनर् पशुपालि यांचे नवतरर् बऱ्याच प्रदेशात एकनित आढळू ि येत िाही.
21. मािवािे समुद्र व अन्य महासागराच्या तळातूि सुद्ा तेल आनर् िैसर्गाक वायूचे उत्पादि घेण्यास
सुरुवात के ली आहे.
22. शेती या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकसंख्येचे प्रमार् आक्रिका खंडात जाथत आहे.
23. उद्योगांचे वगीकरर् आकार, कच्च्या मालाचे स्त्रोत, उत्पादिाचे थवरूप आनर् मालकी या आधारे के ले
जाते.
24. तृतीय आर्िाक व्यवसायात प्रािनमक व्यवसायाप्रमार्े निसगाातूि जसेच्या तसे उत्पादि घेतले जाते.
25. व्यापार म्हर्जे दोि ककं वा अनधक देशांमध्ये वथतू आनर् सेवांची ऐनच्छक देवार्-घेवार् होय.
26. आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालर्े ककं वा बंद होर्े हे शासि धोरर्ावर अवलंबूि असते.
27. पयाटि हा एक महत्त्वाचा तृतीयक आर्िाक व्यवसाय आहे.
28. समाि गुर्धमाच्या आधारे सदर प्रदेशाची श्रेर्ीबद् उतरं ड करता येते.
29. भौगोनलक घटकांचा वाहतुकीवर व व्यापारावर पररर्ाम होतो.
30. अमेररके च्या पूवा क्रकिार्यावर उद्योगांचा नवकास कमी झाला आहे.
31. निरक्षरता, दाररद्र्य यासारख्या घटकांचा प्रादेनशक नवकासावर पररर्ाम होतो.
32. गायराि ककं वा कायमचराऊजमीिही प्रामुख्यािे ग्रामपंचायतीच्या ककं वा शासिाच्या मालकीची असते.

(क) क्रदलेल्या सूचिांिस
ु ार नवधािे पूर्ा करा :
1)

जाथत ते कमी लोकसंख्येिस
ु ार पुढील देशांचा उतरता क्रम लावा.

(अ) बांग्लादेश (ब) रनशया (क) इंडोिेनशया (ड) मेन्सको.
2) पुढील व्यवसायांचा प्रािनमक ते तृतीयक व्यवसाय असा क्रम लावा.
(अ) नशकार (ब) कारखािा (क) पशुपालि (ड) घाऊक व्यापार.
3) वाढत्या लोकसंख्येिस
ु ार पुढील वथत्यांचा क्रम लावा.
(अ) शहर (ब) उपिगर (क) खेडे (ड) महािगर.
4) दनक्षर् अमेररके त उदयोगांचा कमी नवकास झाला आहे.
(नवधाि चूककी बरोबर ते नलहा.)
5) भूगोल अभ्यासकास संगर्काचे ज्ञाि असर्े गरजेचे िाही.
(नवधाि चूक की बरोबर ते नलहा.)
प्र. २. भौगोनलक कारर्े नलहा : (कोर्तीही चार)
1)

थिलांतरामुळे शहरांत समथया निमाार् झाल्या आहेत.

2) वथत्यांच्या वाढीमुळे भूमी आच्छादिात बदल होतो.
3) जपाि मासेमारीत अग्रेसर आहे.
4) अमेररके च्या पूवा क्रकिाऱ्यावर उदयोगांचा नवकास झाला आहे.
5) भौगोनलक घटकांचा वाहतुकीवर व व्यापारावर पररर्ाम होतो.
6) निरक्षरता, दाररद्र्य यांसारख्या घटकांचा प्रादेनशक नवकासावर पररर्ामहोतो.
7) भारत लोकसंख्या संक्रमर्ाच्या नतसऱ्या टप्पप्पयातूि जात आहे.
8) लोकसंख्या नवतरर् असमाि असते.
9) वाहतुकीच्या सोयींमुळे लोकवथतीत वाढ होते.
10) लोकसंख्या संक्रमर्ाच्या नतसऱ्या टप्पप्पयात दनवतीयक वतृतीयक व्यवसायांची वाढ होते.
11) जन्मदर कमी असूिसुद्ा लोकं सख्या वाढू शकते.
12) लोकसंख्या घिता ही लोकसंख्या आनर् क्षेिर्ळावर अवलंबूिआहे.
13) नवकनसत राष्ट्रांमध्ये शेती व्यवसायात गुत
ं लेल्यालोकांची संख्या कमी आहे.

14) लोकसंख्येतील साक्षरतेचे प्रमार् हे देशाच्या आर्िाक व सामानजक नवकासाचे द्योतक असते.
15) जेदहा कायाशील लोकसंख्येत वाढ होते तेदहा लोकसंख्यालाभांशातही वाढ होते.
16) थिलांतर हे िेहमीच कायमथवरूपी असते असे िाही.
17) सवाच ग्रामीर् वथतींचे रुपांतर िागरी वथतीत होतेच असेिाही.
18) ग्रामीर् वसाहतीमध्ये भूमी उपयोजि हे शेतीशी निगनडत असते.
19) झालर क्षेिामध्ये ग्रामीर् आनर् िागरी दोन्ही वथत्यांची वैनशष्ये आढळतात.
20) िगराची वाढ ही भूमी उपयोजिाशी निगनडत आहे.
21) भारतात शेती व्यवसाय मोठ्या प्रमार्ात के ला जातो.
22) भारतातील छोया िागपूर पिारावर खार्काम व्यवसायनवकनसत झाला आहे.
23) कॅ िडामध्ये लाकू डतोडीचा नवकास झाला आहे.
24) नवथतृत शेती हा व्यापारी शेतीचा प्रकार आहे.
25) उष्र् करटबंधीय प्रदेशांपेक्षा समशीतोष्र् करटबंधात लाकू डतोड व्यवसाय मोठ्या प्रमार्ात का चालत
असावा?
26) नशकारीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
27) उद्योगधंद्याचेनवतरर् असमाि असते.
28) धिबाद या खनिजबहुल क्षेिात लोहपोलाद कारखािेथिापि झालेले आढळतात.
29) कोकर्ातील रत्िानगरी आनर् लसंधुदग
ु ा नजल्ह्यांत अिेक र्ळप्रक्रक्रया उद्योग थिानपत झालेले आढळतात.
30) दनक्षर् अमेररके तील उद्योगांच्या नवकासाला अवरोध िरर्ारे घटक कोर्ते?
31) मध्य ऑथट्रेनलयात उदयचगांचा नवकास ि होण्यामागेकोर्ते घटक जबाबदार आहेत?
32) तृतीयक आर्िाक क्रक्रयांमध्ये सेवा आनर् नवनिमय यांचा समावेश होतो.
33) हवाई वाहतुकीचे प्रमार् वाढत आहे.
34) भौगोनलक नवनवधता ही व्यापारास कारर्ीभूत असते.
35) प्रादेनशक नवकास हा प्राकृ नतक रचिेवर अवलंबि
ू असतो.

36) निरक्षरता, दाररद्र यांसारख्या घटकांचा प्रादेनशक नवकासावर पररर्ाम होतो.
37) नहमालयीि पवातीय प्रदेशाचा नवकास र्ारसा झालेला िाही.
38) मािवी भूगोलाचेथवरूप नवनभन्न शाखांशी निगनडत आहे.
39) भूगोल नवर्याचेथवरूप गनतशील आहे.
40) भूगोल नवर्याचेथवरूप ददैतवादी आहेत.

प्र. ३. र्रक थपष्ट करा : (कोर्तेही तीि)
1)

लोकसंख्या संक्रमर्ाचा पनहला व पाचवा टप्पपा.

2) ढोबळ जन्मदर व ढोबळ मृत्युदर
3) थिलांतराचे अपकर्ाक व आकर्ाक घटक.
4) चतुिाक व्यवसाय व पंचक व्यवसाय.
5) प्राकृ नतक प्रदेश व राजकीय प्रदेश.
6) अल्पकालीिथिलांतर व दीघाकालीिथिलांतर
7) प्राकृ नतक भूगोल व मािवी भूगोल.
8) निसगावाद आनर् संभाव्यवाद.
9) कायाात्मक प्रदेश व औपचाररक प्रदेश
10) दनवतीयक व तृतीयक व्यवसाय
11) अंतगात थिलांतर व बाह्य थिलांतर
12) जलवाहतूक व हवाई वाहतूक
13) वजिािे हल्या होर्ाऱ्या प््या मालाचे उद्योग व वजिािे जड होर्ाऱ्या प््या मालाचे उद्योग
14) प्रािनमक व दनवतीयक व्यवसाय
15) अवजडउद्योग व हलके उद्योग.
16) नवर्ुववृत्तीय विांतील लाकू डतोड व समशीतोष्र् विातील लाकू डतोड
17) मळ्याची शेती आनर् नवथतृत व्यापारी शेती

18) खार्काम आनर् मासेमारी
19) भूमी उपयोजि आनर् भूमी आच्छादि
20) ओसाड आनर् नबगरशेती भूमी
21) कें द्रोत्सारी वथती आनर् वतुाळाकार वथती
22) कें क्रद्रत आनर् नवखुरलेली वथती
23) रे र्ीय वथती व कें द्रोत्सारी वथती
24) एकाकी वथती व अपखंनडत वथती
25) देर्ारा प्रदेश आनर् घेर्ारा प्रदेश
26) नवथतारर्ारा मिोरा आनर् संकोचर्ारा मिोरा.
27) पनहला टप्पपा - ‘अनतशय नथिर’ वदुसरा टप्पपा : आरं भीच्या काळात नवथतारर्ारा .
28) नतसरा टप्पपा : िंतरच्या काळात नवथतारर्ारा व चौिा टप्पपा : कमी बदल दशानवर्ारा.
29) लोकसंख्येची ग्रामीर्रचिा व शहरी रचिा
30) ग्रामीर् भूमी उपयोजि व िागरी भूमी उपयोजि.
31) पशुपालि व मासेमारी.
32) शेती व खार्काम
33) थिलांतररत शेती व उद्याि शेती
34) मंडई शेती व सखोल उदरनिवााहक शेती.
35) कृ र्ी आधाररत उद्योग व खनिजांवर आधाररत उद्योग
36) विाधाररत उद्योग व प्रानर्जन्य उद्योग
37) मोिे उद्योग व सूक्ष्म, लघू आनर् मध्यम (MSME) उद्योग
38) मूलभूत/अवजड उद्योग व ग्राहकोपयोगी वथतू/हलके उद्योग
39) कु रटरोद्योग ककं वा गृहोद्योग व साहाय्यभूत उद्योग
40) भूमी उपयोजि व प्रादेनशक नवकास

प्र. ४. (अ) तुम्हांला क्रदलेल्या िकाशा-आराखड्यात पुढील बाबी दाखवा,सूची आवश्यक (कोर्त्याही सहा) :
1)

उझबेकीथताि

2) सागरी वाहतुकीत क्रांतीकारक बदल करर्ारा एक कालवा
3) नमलाि
4) अँडीज पवात
5) सवाानधक लोकसंख्या असर्ारा देश
6) युरोपमधील एक औदयोनगक िगर
7) आनशया खंडातील एक विकटाईचे क्षेि
8) लाडघर.

प्र. ४. (ब) पुढे तीि वय-ललंग मिोरे क्रदले आहेत. त्या मिोऱ्यांचे निरीक्षर्करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :

प्रश्न (१) कोर्ता मिोरा वैदयकीय खचा जाथत असर्ाऱ्या देशाचे प्रनतनिनधत्वकरतो?
(२) कोर्ता मिोऱ्यात कायाशील लोकसंख्येचे प्रमार् जाथत आढळते?
(३) कोर्ता मिोरा वृद्ांचा देश असल्याचे दशावतो?
(४) 'अ' मिोऱ्याचा तळ रूंद असल्याचे कारर् कोर्ते?
(५) 'क' मिोरा थतंभासारखा उभा का क्रदसतो?

प्र.४. अ) तुम्हासदिले ल् याजगाचानकाशामध्येपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्याने िाखवा
आदिसूचीतयारकरा.(कोितेही सहा)६
1. ऑस्ट्रेलियातीिजास्तिोकसंखेचाप्रदे श
2. स्थिां तरचेआकर्ष णअसणारे भारतातीिएकशहर
3. अमे ररकेतीिएकमहाकायनगर.
4. डॉगरबँकमत्स्यक्षेत्र.
5. -हूरऔधोलगकक्षे त्र
6. सागरीवाहतुकीतक्ां लतकारकबदिकरणाराएककािवा.
7. रॉकीपवषतीयप्रदे श
8. भारतातीिएकप्रमु खनदीचेखोरे .
प्र. ४. (ब) क्रदलेल्या आलेखाचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा.

प्रश्न १ आहे प्रदेशाचा साक्षरता दर सवासत जाथतकोर्त्या .?
२प्रदेशाचा साक्षरता दर सवासत कमी आहे कोर्त्या .?
३. थिी साक्षरतेचे प्रमार् कोर्त्या प्रदेशात पुरुर्ांपेक्षा जाथतआहे?

४आलेखाबाबतचे तुमचे .निष्कर्ानलहा
५.आलेख काय दशावतो.

प्र.४. अ) तुम्हासदिले ल् याजगाचानकाशामध्येपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्याने िाखवाआदि
सूचीतयारकरा.(कोर्तेही सहा)
1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थे तीि पाचव्या टप्प्यातीि कोणतेही दोन दे श
2. सवाष लधक िोकसंख्येचा दे श
3. भारतातीिएकमहानगर.
4. नै ऋत्य अटिां लटक मधीि मासेमारी क्षे त्र.
5. पंचमहासरोवराजवळीिऔधोलगकक्षे त्र
6. दोनखं डादरम्यानवाहतूककरणारािोहमागष.
7. अँडीजपवषतीयप्रदे श
8. कॅनडातीिसुचीपणीवनक्षेत्र.
प्र. ४. (ब) दिले ल् याआले खाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरे दलहा.

प्रश्न -

1) आलेख काय दशावतो.
2) कोर्त्या खंडात भूमीची टक्केवारी जाथत आहे.
3) कोर्त्या खंडात भूमीची टक्केवारी कमी आहे.
4) कोर्ात्या खंडात ९.२% भूमीची टक्केवारी आहे.
5) युरोप खंडाची भूमी क्रकती टक्के आहे.
प्र.४. अ) तुम्हासदिले ल् याजगाचानकाशामध्येपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्याने िाखवाआदि
सूचीतयारकरा.(कोर्तेही सहा)
1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थे तीि लतस-या टप्प्यातीि कोणतेही एक दे श
2. उत्तर अमे ररका खं डातीि लवरळ िोकसंख्येचा दे श
3. मॉस्को.
4. सॅबि बँक.
5. छोटा नागपूर पठारऔधोलगकक्षे त्र
6. जोहान्सबगष ते िं डनहवाई वाहतूकमागष.
7. दलक्षण अमे ररकेतीि पशु पािन करणारा प्रदे श
8. लचिी दे श.
प्र. ४. (ब) दिले ल् याआले खाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरे दलहा.

प्रश्न 1) आिे खकायदशष वतो.
2) कोणत्यावयोगटातपुरुर्ाचीटक्केवारीजास्तआहे .
3) कोणत्यावयोगटातस्त्रीयां चीटक्केवारीकमीआहे .
4) ३०–३९वयोगटातकोणाचेप्रमाणजास्तआहे .
5) कोणत्यावयोगटातपुरुर्ाच्यातुिने तस्त्रीयां चेप्रमाणजास्तआहे
प्र.४. अ) तुम्हासदिले ल् याजगाचानकाशामध्येपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्याने िाखवाआदि
सूचीतयारकरा.(कोर्तेही सहा)
1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थे तीि दु स-या टप्प्यातीि कोणतेही एक दे श
2. उत्तर अमे ररका खं डातीि लवरळ िोकसंख्येचा दे श
3. चेन्नईमहानगर.
4. जॉजे स बँक.
5. सायबेरीयनऔधोलगकक्षे त्र
6. मुं बई ते िं डनवाहतूककरणाराजिमागष.
7. लहमािय पवषतीयप्रदे श
8. लिस्बेन बंदर.

प्र. ४. (ब) दिले ल् यानकाशाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरे दलहा.

प्रश्न -

1) नकाशाकायदशष वतो.
2) कोणत्याखं डातऔधोलगक प्रदे शजास्तआहे .
3) कोणत्याखं डात औधोलगक प्रदे श कमीआहे .
4) ऑथट्रेनलया खंडातीलऔधोनगक प्रदेशाची िावे नलहा.
5) भारतातीि औधोलगक प्रदे शाची नावे लिहा.

प्र.४. अ) तुम्हासदिले ल् याजगाचानकाशामध्येपुढीलबाबीयोग्यदचन्ाांच्यासाह्याने िाखवाआदि
सूचीतयारकरा.(कोर्तेही सहा)
1. िोकसंख्या संक्मण अवस्थे तीि चौथा टप्प्यातीि कोणतेही एक दे श
2. उत्तर अमे ररका खं डातीि दाट िोकसंख्येचा प्रदे श
3. मादागास्कर.
4. आलिका खं डातीि िाकुडतोड.

5. न्यू इं ग्िं डऔधोलगकक्षेत्र
6. कोची ते टोलकयोवाहतूककरणाराजिमागष.
7. ऑस्ट्रेलिया खं डातीि खाणकाम क्षे त्र
8. केिाओ बंदर.
प्र. ४. (ब) दिले ल् यानकाशाचेवाचनकरूनत्याखालीलप्रशनाांचीउत्तरे दलहा.

प्रश्न -

1) िकाशा काय दशावतो.
2) िकाशात कोर्कोर्त्या आर्िाक व्यवसायांचेनवतरर्दाखवले आहे?
3) लाकू डतोड हा व्यवसाय प्रामुख्यािे कोर्त्याअक्षवृत्तांदरम्याि आढळतो?
4) कोर्त्या प्रदेशांत प्रािनमक क्रक्रया आढळत िाहीत? त्याचे कारर् काय असावे?
5) मासेमारी व्यवसाय महासागरांमध्ये नवनशष्ट रिकार्ीचका आढळत असावेत?
6) युरोप खंडात कोर्कोर्त्या आर्िाक क्रक्रया अनधकआढळतात?
7) समुद्रामध्ये दशानवलेले खार्कामाचे नचन्ह कोर्तेउत्पादि दशावत असेल?
8) कोर्त्या खंडात खार्काम व्यवसाय आढळतिाही?का?
9) जगातील सवासत जाथत मासेमारी कोर्त्या महासागरातके ली जाते?

10) मकरवृत्ताच्या दनक्षर्ेकडे कोर्कोर्त्या प्रािनमकआर्िाक क्रक्रया के ल्या जातात?
11) आग्िेय आनशयातील बेटांच्या समूहावर कोर्त्याआर्िाक क्रक्रया के ल्या जातात?
12) चारही गोलाधासचा नवचार करता कोर्त्या गोलाधाातशेती व्यवसाय कमी आढळतो?
13) शेतीक्षेिाचा अक्षवृत्तीय नवथतार 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 उदयोगांचे वगीकरर्.
5) चतुिाक व्यवसायांची वैनशष्ये.
6) संदश
े वहिातील कृ निम उपग्रहांचे महत्व
7) प्रादेनशक नवकास –
8) प्राकृ नतक भूगोल नवज्ञािाच्या नवनवध शाखांमधील संबंध
9) भूरचिेचा लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर प्रभाव
10) साक्षरता आनर् नशक्षर् –
11) लोकसंख्या मिोरा व ललंग-गुर्ोत्तर
12) ग्रामीर् भूमी उपयोजि
13) मासेमारी व्यवसायास अिुकुल असर्ारे घटक
14) कच्च्या मालाच्या स्रोतािुसार के लेले उद्योगांचे वगीकरर्
15) व्यापारातील वाहतुकीची भूनमका
16) प्रादेनशक नवकासावर पररर्ाम करर्ारे घटक
17) जन्मदर आनर् मृत्युदरातील सहसंबंध
18) िागरी भूमी उपयोजि

19) मळ्याची शेती
20) उत्पादिावर आधाररत उद्योगांचे वगीकरर्
21) अिुमापी अिुकूलता
22) पयाटि आनर् राष्ट्राचे थिूल उत्पादि
23) लोकसंख्या आनर् प्रादेनशक नवकास
24) लोकसंख्येची ग्रामीर् - शहरी रचिा
25) ग्रामीर् व िागरी वथत्यांमधील आंतरक्रक्रया
26) मासेमारी व प्राकृ नतक घटक
27) भांडवली गुंतवर्ुकीिुसार के लेले उद्योगांचे वगीकरर्
28) भारतातील प्रादेनशक नवर्मतेची कारर्े
29) भूगोलातील आधुनिक कल
30) थिलांतराची कारर्े –
31) िगरांचे नवनवध कायासच्या आधारावर वगीकरर्
32) व्यापारी तत्त्वावरील लाकू डतोड व्यवसाय
33) मालकीवर आधाररत उद्योगांचे वगीकरर्
34) भूगोल अभ्यासासािी लागर्ारे कौशल्य
35) थिलांतराचे लोकसंख्येवर होर्ारे पररर्ाम
36) िागरी वथतींच्या समथया
37) नशकार व पररसंथिेचा ऱ्हास
38) सावाजनिक उद्योग
39) वाहतुकीची उद्योगाच्या नवकसातील भूनमका
40) प्रादेनशक असमतोल दूर करण्याची धोरर्े
41) भूगोलाच्या शाखा

42) लोकसंख्या वाढ व थिलांतर
43) उपिगरे
44) संनमश्र भूमी उपयोजि
45) थिािमु्त उद्योग
46) प्रदेशांचे प्रकार
प्रश्न६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :

नवनवध प्रकारच्या मािवी वथती मध्ये पाडे, खेडी, छोटी शहरे, मोिी शहरे, सवा दूर रिकार्े, िगरे आनर्
िगरांचे समूह समानवष्ट आहेत. काही प्रर्ाली मध्ये मािवी वथतीचे शहरी, उपिगरे आनर् ग्रामीर् असे
प्रकार के ले जातात. उदाहरर्ािा अमेररके तील संयुक्त संथिािाचा जिगर्िा नवभाग वथतीचे वगीकरर्
निधााररत व्याख्याच्या आधारे शहरी ककं वा ग्रामीर् भागांमध्ये करतो. लहाि वथत्या, जसे की पाडे आनर्
खेड्यांमध्ये, कमी लोकसंख्या आनर् सेवांमध्ये प्रवेश मयााक्रदत आहे. मोठ्या प्रकारच्या वथती, जसे शहरे ,
जाथत लोकसंख्या, उच्च घिता आनर् सेवांमध्ये अनधक प्रवेश आहे. उदाहरर्ािा खेड्यात र्क्त एक ककं वा
दोि सामान्य थटोअर असू शकतात, तर मोठ्या महािगरात अिेक नवनशष्ट थटोअर आनर् थटोअर असू
शकतात. हे र्रक निम्न - ऑडार सेवा सेटलमेंट आनर् उच्च ऑडार सर्वास सेटलमेंट म्हर्ूि ओळखले
जातात. मािवी वथतीची कायादेखील नभन्न आहेत. कारर् बंदरे , बाजारपेिा आनर् ररसॉटा म्हर्ूि
सेटलमेंट थिानपत के ले जाऊ शकतात. ग्रामीर् वथतीच्या प्रकारांिा शेती, मासेमारी आनर् खार्काम
यांच्या निकतेसारख्या कायाािारे देखील वगीकृ त के ले जाऊ शकते. एका आर्िाक क्रक्रयाकलापावर लक्ष
कें क्रद्रत के लेल्या सेटलमेंटस एकल कायाशील सेटलमेंट म्हर्तात.
मािवी वथती कायम ककं वा तात्पुरते असू शकते. उदाहरर्ािा निवाानसत छावर्ी ही तात्पुरती वथती
असते, तर शहर कायमथवरूपी वथती असते.
1. क्रदलेल्या उताऱ्यात कोर्कोर्त्या मािवी वथतीचा उल्लेख के लेला आहे.
2. शहरी आनर् ग्रामीर् भागांचे वगीकरर् कशाच्या आधारे के ले आहे.
3. ग्रामीर् वथतीत कोर्ती काया के ले जातात.
4. निम्न क्रम सेवा आनर् उच्च क्रम सेवा वथतीतील र्रक सांगा.
प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)
1)

लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे भौगोनलक घटक

2) रे र्ीय वथती
3) उद्योगांचे वगीकरर्

प्रश्न ६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :
कोर्त्याही देशाच्या आर्िाक नवकासासािी काळजीपूवाक नियोजि आनर् अंमलबजावर्ी करर्े आवश्यक
आहे. पयाटि क्षेिात नियोनजत नवकासाची आवश्यकता खूप महत्त्वाचे आहे. यात अिेक उद्योग जटील

मागाािे एकि काम करीत आहेत. आनर् त्यांिा नवशेर् लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. मूलभूतपर्े
नियोजि म्हर्जे नवनवध प्रनतथपधाा मधील उत्पादि,

उत्पन्न आनर् रोजगार जाथतीत जाथत

वाढनवण्याच्या दृष्टीिे आनर् नवनवध क्षेिांची योग्य वाढ होण्याचे सुनिनित करण्याच्या उदल ेशािे मयााक्रदत
स्त्रोत वाटप करण्याचा प्रयकेल के ला जातो. टु ररजम नियोजि ही अशी प्रक्रक्रया आहे. ज्यािारे निनश्चत
उक्रदल ष्टे साध्य करता येतील आनर् पयाटि नवकासाकडे लक्ष क्रदले जाऊ शकते. पयाटकांसािी गंतव्यथिाि
तयार करर्े, श्रेर्ी सुधाररत करर्े आनर् सुधारर्े ही एक दीघाकालीि आनर् नथिर प्रक्रक्रया आहे. समुदाय
ही पयाटिाची मूलभूत तत्वे आहेत. हे प्रामुख्यािे थिानिक समुदायिारे दशानवलेल्या कृ तीच्या पातळीवर
अवलंबूि असते. प्रक्रक्रयेत त्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. पयाटिाच्या नवकासामुळे मुख्यतः पयाावरर्ीय,
सामानजक, सांथकृ नतक आनर् इतर कोर्त्याही गंतव्यवथिांिी यजमाि समुदायाच्या अिाव्यवथिेवर
पररर्ाम होतो. हे पररर्ाम िकारात्मक तसेच सकारात्मक प्रभाव तयार करतात. गंतव्य थिािाच्या
शाश्वत नवकासासािी िकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासािी आनर् सकारात्मक पररर्ामास चालिा
देण्यासािी नियोजि आवश्यक आहे.
1.

पयाटि क्षेिाला नियोजिाची आवश्यकता का वाटते.

2. नियोजिात समुदायांचे महत्त्व काय आहे.
3. नियोजिाचे कोर्तेही दोि र्ायदे सांगा.
4. यजमाि समुदायाच्या अिाव्यवथिेवर कोर्त्या घटकांचा पररर्ाम होतो.
5. नियोजि हे दीघाकालीि काया का असते.

प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)
1)

नवथतारर्ारा वय-ललंग मिोरा

2) वतुाळाकार वथती
3) तृतीयक आर्िाक क्रक्रयांचे वगीकरर्

प्रश्न ६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :

आज जगातील बहुतेक देशांचा मािवी निदेशांक काढला जातो. मािवी नवकासाची कामनगरी आनर् देशाची वाढ या
निदेशांकािारे मोजतािा तीि मूलभूत घटकांचा (आरोग्य, नशक्षर् व राहर्ीमािाचा दजाा) नवचार के ला जातो. प्रिम
देशातील 'लोकांचे आरोग्य' मोजण्यासािी जन्माच्यावेळी अपेनक्षत आयुमााि नवचारात घेतले जाते. अपेनक्षत आयुमााि
जाथत असर्ाऱ्या देशांिा गुर्ािुक्रमात वरचा क्रमांक क्रदला जातो आनर् अपेनक्षत आयुमााि कमी असर्ाऱ्या देशांिा
खालचा क्रमांक क्रदला जातो. मािवी नवकास निदेशांकात देशाची ज्ञािपातळी मोजली जाते. ही मोजतािा प्रौढ
साक्षरता आनर् प्रािनमक पासूि नवद्यापीि थतरापयसत नशक्षर् घेर्ाऱ्या नवदयािासच्या िोंदर्ीचे थिूल प्रमार् नवचारात
घेतलेजाते, हा निदेशांकाचा दुसरा घटक आहे. मािवी नवकास निदेशांकात देशाच्या राहर्ीमािाचा दजाा या नतसऱ्या
घटकाचा नवचार के ला जातो.

उच्च राहर्ीमािाच्या देशांिा गुर्ािुक्रमात वरचा क्रमांक नमळतो,

तर कमी

राहर्ीमािाच्या देशांिा खालचा क्रमांक नमळतो. हा घटक मोजतािा दरडोई थिूल राष्ट्रीय उत्पादि क्रयशक्ती यांचे
मूल्य नवचारात घेतले जाते.
1.मािवीनवकासाची कामनगरी आनर् देशाची वाढ या निदेशक िारे मोजतािा कोर्त्या तीि मूलभूत
घटकांचा नवचार के ला जातो.
2. अपेनक्षत आयुमााि जाथत असर्ाऱ्या देशांिा गुर्ािुक्रम आंकात कोर्ता क्रमांक क्रदला जातो.
3. मािवी नवकास निदेशांकात देशाची ज्ञाि पातळी मोजली मोजतािा कोर्ते थटॉल प्रमार् नवचारात
घेतले जाते.
4. कमी राहर्ीमािाच्या देशांिा कोर्ता क्रमांक नमळतो.

प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)
1)

लोकसंख्या संक्रमर् नसद्ात

2) आयताकृ ती वथती
3) चतुिाक व पंचक आर्िाक व्यवसाय

प्रश्न ६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :

जगातील नवकसिशील देशात पायाभूत सुनवधांचा नवकास अनतशय कमी झालेला आहे. नवद्युत पुरविा, वाहतूक
मागााचे जाळे , औदयोनगक आनर् व्यापारी सेवा, शैक्षनर्क सुनवधा हे सवा घटक म्हर्जे आर्िाक व्यवसायाला आकार
आनर् ताकद देर्ारा सांगाडा आहे, यांचा नवकास होर्े आवश्यक आहे, या सवा सुनवधा तयार करर्े खर्चाक आहे. आनर्
त्यापासूि त्वररत नमळर्ारा परतावा कमी आहे.

बहुतेक नवकसिशील देशातील अिाव्यवथिा अकायाक्षम आनर्

असंतुनलत आहे. शेतीमध्ये कमीत कमी ५० टक्के ते ९० टक्के रोजगार उपलब्ध आहे; दुसऱ्या बाजूला काही प्रािनमक
वथतू, उदा. तेल व काही दुर्माळ खनिजे झपायािे महाग होत आहेत. हे देश ते खरे दी करु शकत िाहीत. तांब,े जथत,
किील या सारखी खनिजे इं धिासािी लागर्ारे तेल इत्यादी अनतशय महाग होत आहेत . या वथतू खरे दीत नवकनसत
देशाबरोबर नवकसिशील देश थपधाा करु शकत िाहीत. उष्र् करटबंधीय प्रदेशातील संभाव्य जलनवदयुत शक्ती निमाार्
के ल्यास या सवा समथया सुटतील असे म्हटले जाते, परं तु ती निमाार् करण्यासािी येर्ारा भांडवली खचा खूप आहे.
1.

जगातील नवकसिशील देशात कोर्त्या सुनवधांचा नवकास अनतशय कमी झालेला आहे.

2.

नवकसिशील देशातील अिाव्यवथिा कोर्त्या व्यवसायावर अवलंबूि आहे.

3.

नवकसिशील देश कोर्त्या वथतू खरे दीत नवकनसत देशाबरोबर थपधाा करू शकत िाहीत.

प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)
1)

थिलांतराचा प्रकार

2) आकारहीि वथती

3) औपचाररक प्रदेश आनर् कायाात्मक प्रदेश यांतील र्रक

प्रश्न ६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :

व्यक्ती ककं वा वथतू यांचे एका रिकार्ाहूि दुसऱ्या रिकार्ी थिािांतरर् करर्े म्हर्जे वाहतूक होय. तर नवचार ककं वा
कल्पिांचे थिलांतरर् म्हर्जे संप्रर्
े र् होय.

साधिसंपत्तीचे नवतरर् सवाि समाि प्रमार्ात िाही म्हर्ूि जेिे

साधिसंपत्तीची कमतरता असते. अशा रिकार्ी त्यांची वाहतूक के ली जाते. कारखान्यांमध्ये प्रक्रक्रया करण्यासािी कच्चा
माल तर बाजारपेिांमध्ये नवतरर्ासािी प््या मालाची िे-आर् वाहतुकीच्या साधिांिारे होते.
प्राचीि काळापासूि मािव दळर्वळर्ाच्या साधिांच्या मदतीिे मालाची िे-आर् ककं वा व्यापार करीत आला आहे.
प्रारं भीच्या काळात, मािव दीघाकाळ थवतः वाहतुकीचे साधि म्हर्ूि भार वाहूि इनच्छत थिळी पोहोचनवत असे
ककं बहुिा आजही काही नवकसिशील आनर् अनवकनसत देशांत अशा प्रकारे काही मािवाच्या मार्ा त वाहतूक के ली
जाते. अगदी प्रारं भीच्या काळातील ओझेवाहक मािव ते प्रार्ी आनर् िंतर हातगाडी ते आधुनिक वाहिे अशा क्रमािे
वाहतूक नवकनसत होत गेली.
आजही ग्रामीर्क्षेि, पवातीय प्रदेश, वाळवंट ककं वा बर्ााच्छाक्रदत प्रदेशात प्राण्यांचा दळर्वळर्ासािी मोठ्या प्रमार्ात
उपयोग के ला जातो. वाहतुकीच्या पारं पररक प्रर्ालीत शनक्तशाली इं नजिे आनर् गाड्यांच्या िविवीि आनवष्कारांमुळे
क्रांती झालेली आहे. आधुनिक वाहिांमुळे वाहतुकीची के वळ गतीच िाही, तर भारवहि क्षमताही वाढली आहे. जलद
वाहतूक प्रर्ालीमुळे लोक एकमेकांच्या अनधक संपकाात आहेत.
1.

वाहतूक म्हर्जे काय.

2. कोर्त्या क्रमािेवाहतूक नवकनसत होत गेली.
3.

वाहतुकीचा उपयोग कशासािी के ला जातो.

4.

कोर्त्या प्रदेशात दळर्वळर्ासािी प्राण्यांचा उपयोग के ला जातो.

प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)
1)

लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे मािवी घटक

2) कें द्रोत्सारी वथती
3) सावाजनिक वथतूंची/सेवांची तरतूद

प्रश्न ६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :

१८ व्या शतकापासूि लोह व पोलाद निर्माती सुरू झाली. सुमारे ५० ते ६० देश लोह पोलाद निर्मातीमध्ये व्यथत
आहेत. यातील काही देश अग्रेसर आहेत आनर् त्यांचे जागनतक उत्पादि सुमारे ८०% पयसत आहे. हे देश म्हर्जे संयक्त
ु
संथिािे, रनशया, जपाि, जमािी, ग्रेट निटि, िान्स, इटली, कॅ िडा, झेक ररपनब्लक, थलोदहाक्रकया, बेनल्जयम, िानझल,
भारत, चीि, तैवाि इ.
ज्या उद्योगधंद्यामध्ये यंिांची निर्माती के ली जाते, असे उद्योग 'अनभयांनिकी उदयोग' म्हर्ूि ओळखले जातात. जड व
अवाढव्य यंिाची निर्माती जसे की, रे ल्वे, नवमाि, जहाज बांधर्ी ते घड्याळे , सायकल सारख्या लहाि वथतूच्ं या
निर्मातीसािी आवश्यक यंिे अनभयांनिकी उदयोगात समानवष्ट होतात. हे उदयोग लोह व पोलाद उदयोगांवर अवलंबि
ू
असतात. हे उद्योग आर्िाकदृष्या नवकनसत भागात मुख्यत: उभारले जातात. जसे की रे ल्वे इं नजि ऊजाासाधिे
प्रदेशालगत थिापि होतात, जहाज बांधर्ी उद्योग मुख्यतः क्रकिारी प्रदेशालगत थिानपत होतात. वस्त्रोद्योग व साखर
निर्माती उदयोग बाजारपेिांकडे आकर्र्ात होत आहे. परं तु अनलकडील यंि उद्योगांचा दृनष्टकोि थिािािुसार बदलूि,
शहरी भागांकडे आकर्र्ात होत आहे. अनभयांनिकी उद्योग हे राष्ट्राच्या नवकासाचे रहथय म्हर्ूि समजले जातात.
कु शल मजुरांची उपलब्धता, मूलभूत लोह व पोलादासारखा कच्चामाल, आधुनिक व तंिज्ञाि थवीकृ ती करर्ारा प्रदेश
आनर् इतर घटक अनभयांनिकी उदयोगाच्या थिानिकीकरर्ात महत्त्वपूर्ा भूनमका बजावतात.अनभयांनिकी उदयोग हे
जागनतक उद्योगांच्या भागीदारीत अग्रेसर असूि त्याचे मूल्य सुमारे १/३ इतके आहे.
1.

लोह पोलाद निर्माती मध्ये कोर्ते देश अग्रेसर आहेत.

2. कोर्ते उद्योग आर्िाकदृष्या नवकनसत भागात मुख्यत: उभारले जातात.
3.

अनभयांनिकी उद्योगात कोर्त्या वथतूंच्या निर्मातीसािी लागर्ारी यंिे समानवष्ट होतात.

4.

अनभयांनिकी उद्योगाच्या थिानिकीकरर्ात कोर्ते घटक महत्त्वपूर्ा भूनमका बजावतात.

प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)
1)

पायाभूत सुनवधा आनर् उत्तेजिाची तरतूद

2) निकोर्ी वथती
3) भूगोल अभ्यासकाची कौशल्य

प्रश्न ६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :
पेट्रोनलयम हा शब्द मूळ लॅरटि भार्ेतल्या पेट्रा आनर् ओनलयम या शब्दापासूि तयार झालेला आहे. पेट्रा म्हर्जे खडक
आनर् ओनलयम म्हर्जे तेल. पेट्रोनलयम हे अिेक प्रकारच्या हायड्रोकाबािच्या संयुगापासूि तयार झालेले नमश्रर् होय.

ज्या थतररत खडकात समुद्रातील सूक्ष्मजीव पादप प्पलवक (phytoplankton), शैवाल व जीवार्ू यांचे अवशेर् आढळू ि
येतात; अशा थतररत खडकात तेल व िैसर्गाक वायू यांची निर्माती होते. समुद्रातील विथपती व प्राण्यांचे अवशेर्
समुद्राच्या तळाशी जाऊि साितात व त्यावर गाळाचे संचयि होऊि ते गाळाच्या िराखाली गाडले जातात. गाळाच्या
भारामुळे व त्यापासूि निमाार् होर्ाऱ्या उष्र्तेमुळे गाळाखाली साचलेल्या जैनवक पदािााचे रूपांतर सूक्ष्म तेलाच्या
िेंबात होते. जेदहा जैनवक पदािााचे तापमाि १२० अंश से. पयसत पोहोचते. तेदहा जैनवक पदािााचे तेल कर्ामध्ये
रूपांतर होते. हे तेलकर् खडकातील सूक्ष्म नछद्रामध्ये नशरतात व अशा प्रकारे पेट्रोनलयमचे स्रोत असलेल्या खडकांची
निर्माती होते. जाथत सनच्छद्रता असलेल्या वालुकाश्मासारख्या खडकामध्ये तेल असण्याची संभाविा जाथत असतात.
यामध्ये मुख्यत: जैनवक इं धिाचा समावेश होतो. सदयनथितीत वापरात असर्ाऱ्या इं धिामध्ये कोळसा, पेट्रोनलयम,
िैसर्गाक वायू व अर्ु या खनिजांचा समावेश होतो.
1.

पेट्रोनलयम हा शब्द कसा तयार झाला आहे.

2.

पेट्रोनलयमचे स्त्रोत असलेल्या खडकाची निर्माती कशी होते.

3.

कोर्त्या खडका मध्ये तेल असण्याची संभाविा जाथत असते.

4. सदयनथितीत वापरात असर्ाऱ्या इं धिामध्ये कोर्त्या खनिजांचा समावेश होतो.

प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)

1) नवखुरलेली वथती
2) ग्रामीर् भूमी उपयोजि
3) भूगोलाचा अन्य नवर्यांशी असलेला सहसंबंध

प्रश्न ६.अ) पुढील उताऱ्याचे वाचि करूि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे नलहा :
कोळसा हा रं गािे काळा ककं वा राखाडी खडक आहे. कोळसा हा काबािपासूि बिलेला आहे. कोळशाची निर्माती ही
लाखो वर्ासपूवी विथपतीचे अवशेर् भूगभाात दबले गेल्यामुळे झालेली आहे. कोळशाची निर्माती ही काबोनिर्े रस
युगात मोठ्या प्रमार्ात झालेली आहे.

हा कालावधी ३०० दशलक्ष वर्ासपूवीचा आहे.

भूगभाशास्त्रज्ञांच्या मते

काबोनिर्े रस युगात उष्र् व दमट हवामाि असलेल्या प्रदेशात नजिे जंगलांची वाढ जोमािे होते, अशा पार्िळ

भागात कोळशाची निर्माती झालेली आहे. मृत विथपतींचे बंधे, र्ांदया अशा अवशेर्ांचे संचयि पार्िळ भागात होते
व कालांतरािे त्यावर गाळ व नचखलाचे संचयि होऊि गाळाच्या वजिामुळे विथपती पूर्प
ा र्े कु जूि जात िाही.
गाळाच्या वरूि पडर्ाऱ्या दाबामुळे तसेच भूकवचातील हालचालींमुळे व काही वेळेस ज्वालामुखीच्या उष्र्तेमुळे
विथपतीचे अवशेर् दबले जातात. यामुळे गाडलेल्या विथपतीच्या िरामध्ये रासायनिक व भौनतक बदल होऊि त्याचे
रूपांतर सुरूवातीला पीट (कच्चा कोळसा)

मध्ये होते व त्यािंतर त्याचे रूपांतर इतर प्रकारच्या कोळशात

होते.कोळशातील घटक व काबािच्या प्रमार्ावरूि कोळशाचे अिेक प्रकार पडतात. कोळशातील काबाि घटकाच्या
प्रमार्ावरूि कोळशाचे चार प्रकार पडतात. अॅन्रासाईट, नबटु नमिस, नलग्नाईट, पीट इ.
कोळशाचा उपयोग औनष्र्क वीज निर्मातीमध्ये इं धि म्हर्ूि के ला जातो. जगातील अिेक भागात कोळशाच्या
उष्र्तेवर पाण्याची वार् तयार करूि यंिे चालनवण्यासािी के ला जातो.

तसेच जहाज व रे ल्वेतील वार्े च्या

इं नजिामध्ये कोळशाचा इं धि म्हर्ूि उपयोग के ला जातो. नवद्युत निर्मातीिंतर कोळशाच्या सवाानधक उपयोग पोलाद
निर्मातीच्या उद्योगात के ला जातो. नसमेंट उद्योगामध्ये कोळशाचा उपयोग इं धि म्हर्ूि के ला जातो. कोळशाच्या
उपघटकापासूि अिेक प्रकारच्या रासायनिक पदािााची निर्माती के ली जाते. उदा. डांबर, क्रर्िेल, बेिझोल, प्पलानथटक,
डाईज, जंतूिाशक, खते इत्यादी. कोळशापासूि निमाार् के लेल्या वायूचा उपयोग जैनवक रसायिे तयार करण्यासािी
के ला जातो. आजदेखील कोळशाचा उपयोग अन्न नशजनवण्यासािी व घर ऊबदार िे वण्याकररता, घरगुती इंधि म्हर्ूि
के ला जातो.
1.

कोळशाची निर्माती कशाप्रकारे होते.

2. कोळशाची निर्माती ही कोर्त्या युगात झालेली आहे.
3. कोळशाचे प्रकार कोर्त्या घटकावरूि पडतात ते थपष्ट करा.
4. कोळशाचा उपयोग कशासािी के ला जातो.
प्र. ६. (आ) योग्य आकृ ती काढू ि िावे दया. (कोर्त्याही २)

1) िागरी भूमी उपयोजि
2) प्रािनमक आर्िाक क्रक्रया
3) नवथतारर्ारा वय-ललंग मिोरा

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

1)

लोकसंख्या संक्रमर्ाच्या चौथ्या व पाचव्या टप्पप्पयांतील देशांच्या कोर्त्यासमथया असू शकतील?

2) जगात पशुपालि होर्ाऱ्या प्रदेशांबदल ल नवथतृत टीप नलहा.
3) लोकसंख्येच्या नवतरर्ावर पररर्ाम करर्ारे प्राकृ नतक घटककोर्ते?

4) उद्योगांच्याथिानिकीकरर्ावर प्राकृ नतक घटकांचा होर्ारा पररर्ाम थपष्ट करा.
5) चौथ्या व पाचव्या टप्पप्पयांतील देशांच्या समथया कोर्त्या असूशकतील?
6) साखर उद्योगावर पररर्ाम करर्ारे घटक थपष्ट करा.
7) लोकसंख्या मिोऱ्याचे लोकसंख्या अभ्यासातील महत्त्वथपष्ट करा.
8)

लोकसंख्येची ग्रामीर् व शहरी रचिा थपष्ट करा.

9) व्यापारावर पररर्ाम करर्ारे घटक कोर्ते तेथपष्ट करा.
10) थिलांतराचा देशातील लोकसंख्या रचिेवर होर्ारा पररर्ाम थपष्ट करा.
11) वाहतुकीचा नवकास भौगोनलक घटकांवर अवलंबि
ू असतो, थपष्ट करा.
12) ग्रामीर् वसाहतीची वैनशष्ये सांगा.
13) कोर्त्याही देशाच्या नवकासात वाहतूक व्यवथिेचे थिाि का महत्त्वाचे असते?
14) वथत्यांचा आकृ नतबंध निमाार् होण्यासािी कोर्कोर्ते घटक कारर्ीभूत िरतात ते सोदाहरर् थपष्ट करा.
15) संदश
े वहि या तृतीयक व्यवसायाचा नवथतार आनर् आवाका क्रदवसेंक्रदवस वाढत आहे, थपष्ट करा.
16) व्यापारी मासेमारीवर पररर्ाम करर्ारे घटक थपष्ट करा.
17) प्रदेश कशाला म्हर्तात?
18) सखोल उदरनिवााहक शेतीबदल ल मानहती नलहा.
19) कोर्त्या वैनशष्यांच्या आधारावर प्रदेश वेगळे के ले जातात? उदाहरर्े द्या.
20) मंडई बागायती शेतीची वैनशष्ये नलहा.
21) दरडोई उत्पन्न हेप्रादेनशक नवकासाचेनिदेशक िाही, थपष्ट करा.
22) जगात पशुपालि होर्ाऱ्या प्रदेशांबदल ल टीप नलहा.
23) दैिंक्रदि जीवि जगतािा आपल्याला भूगोलाचा कसा उपयोग होतो ते उदाहरर्ांसह थपष्ट करा.
24) खार्काम व्यवसाय हा खनिजांच्या िैसर्गाक उपलब्धतेवर अवलंबि
ू असतो हेथपष्ट करा.
25) भूगोलाचा इतर नवर्यांशी असलेला संबंध थपष्ट करा.
26) प्रािनमक आर्िाक व्यवसायांची वैनशष्ये नवथतारािेनलहा.

27) भूगोलाचेथवरूप सनवथतर थपष्ट करा.

