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मानवी भगूोल P. II Sem. II (71285) 

प्रश्नसचं 

प्रश्न-१. ररकाम्या जागा भरा. 

१. अँथ्रोपोवजओग्राफी हा ग्रंथ कोणी वलहीला?  

अ. रॅटझेल ब. ब्लाश क. हरंटग्टन ड. हमं्बोल्ट 

२. लोकसंख्या संक्रमण वसद्धान्त कोणी मांडला?  

अ. थॉमस माल्थस     ब. हॉटंशॉनन क. फे्रडरीक रॅटजेल ड. एफ. डब्ल्यू. नॉटेस्टाईन 

३. वियांचे सवानत जास्त स्थालांतर कोणत्या कारणाने होते?   

अ. वववाह     ब. वशक्षण  क. नोकरी     ड. व्यवसाय 

४. बंदराच्या रिकाणी वनमानण झालेल्या वस्तीचे प्रमुख कायन कोणते? 

अ. मनोरजंन     ब. संरक्षण  क. आयात-वनयानत  ड. यापैकी नाही 

५. जन्मदर व मृत्युदर उच्चतम पातळीला साधारण समान असतात त्या संक्रमणाच्या अवस्थेस काय म्हणतात.  

अ. संक्रमण पूवन समतोल ब. प्राथवमक संक्रमणावस्था क. उत्तर संक्रमणावस्था ड. संक्रमणोत्तर समतोल 

६. बाणाकृवत वस्ती कोिे वनमानण होत?े  

अ. नदीकािी ब. रत्याच्या बाजूस क. समुद्राच्या कािावर ड. रेल्वमेागानवर 

७. माल्थसच्या मते अन्नधान्याची वाढ कश्या पध्दतीने होते?  

अ. भूवमतीय ब. गवणतीय  क. भौगोवलक     ड. यापैकी नाही 

८. खालीलपैकी स्थालांतराचा चांगला पररणाम कोणता?   

अ. शहराची वाढ ब. िी-पुरूष  ववषमता क. मजुरांचा प्रश्न ड. औद्योवगकरणाला चालना 

९. लोकसंख्या वाढीचा ससंध्दात कोणी मांडला?  

अ. माल्थस     ब. ब्लाश  क. हरंटग्टन     ड. रेनर 

१०. लोकसंख्यावाढ ही कोणत्या पद्धतीने होते असे माल्थसने प्रवतपाददत केले  

अ. भूवमतीय ब. गवणतीय  क. भौगोवलक     ड. यापैकी नाही 

११. रेषाकृती वस्ती कोिे आढळतात?   

अ. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ब. पवनतीय प्रदशेात क. बेटावर  ड. यापैकी नाही 

१२. खालीलपैकी कोणते ग्रावमण वस्तीचे कायन नाही?   

अ. शेती     ब. मासमेारी क. खाणकाम     ड.व्यापार 

१३. वसाहत भूगोल ही कोणत्या ववषयाची शाखा आह?े  

अ. आर्थनक भूगोल  ब. मानवी भूगोल क. प्राकृवतक भूगोल  ड. यापैकी नाही 

१४. नव्याने उदयास आलेली मानवी भूगोलाची शाखा कोणती?  

अ. आर्थनक भूगोल  ब. राजकीय भूगोल क. वैद्यकीय भूगोल ड. सामावजक भूगोल 

१५. खालीलपैकी कोणता आर्थनक घटक लोकसंख्येच्या ववतरणावर पररणाम करतो?  

अ. भूपृष्ठ रचना ब. हवामान  क. औद्योवगक ववकास   ड. मृदा 

१६. खालीलपैकी कोणती मानवी भूगोलाची शाखा नाही?  



अ. राजदकय भूगोल  ब. सामावजक भूगोल क.आर्थनक भूगोल  ड. भूरूपशाि 

१७. महाराष्ट्रात ऊसतोडणी सािी केले जाणार् या स्थलांतरास काय म्हणतात.?  

अ. शहरी-ग्रामीण स्थलांतर ब. कावलक स्थलातंर  क. ऋतुकालीन स्थलातंर ड. यापैकी नाही 

१८. ग्रामीण वसाहतीमधील दकती टके्क लोक प्राथवमक व्यवसायात गुंतलेले असतात?  

अ. 65% ब. 70% क. 75% ड. 80% 

१९. एखाद्या वसाहतीच ेनागरी वसाहतीमध्ये रूपांतर होण्यासािी त्या वसाहतीमध्ये दकमान वनवासी 

लोकसंख्या दकती असावी? 

अ. 4000 ककंवा जास्त ब. 5000 ककंवा जास्त क. 6000 ककंवा जास्त  ड. यापैकी नाही 

२०. लोकांचे एका भागातनू दसु-या भागात जाणे याला काय म्हणतात?   

अ. वाहतूक  ब. स्थंलातर  क. हालचाल ड. यापैकी नाही 

२१. मानवी भूगोलाचे जनक कोणत्या शािज्ञाला म्हणतात?   

अ. रॅटझेल   ब. ब्लाश  क. हरंटग्टन     ड. रेनर 

२२. खालीलपैकी सवानत जास्त स्थलातर कोणते होते?  

अ. ग्रावमण-ग्रावमण  ब. नागरी-नागरी क. ग्रावमण-नागरी ड. नागरी-ग्रावमण 

२३. ज्या वसाहतींना वववशष्ट असा आकार नसतो त्या वसाहतींना काय म्हणतात?  

अ. चौरसाकृती प्रारूप ब. िोकळाकृती प्रारूप क. अवनयवमत प्रारूप ड. गोलाकार प्रारूप 

२४. एका दशेातून दसु-या दशेात होणा-या स्थंलातराला काय म्हणतात?  

अ. दशेांतगनत स्थालांतर  ब. आंतरराष्ट्रीय  स्थंलातर  क. प्रदशेानुसार स्थलातर  ड. यापैकी नाही 

२५. मासेमारी व्यवसायात गुंतलेल्या वस्तीला काय म्हणतात?  

अ. शेतकी खेड े ब. खाणकाम खेड े क. मासेमारी  खेड े ड. यापैकी नाही 

२६. .......... या शािज्ञास मानवी भगूोलाच ेजनक म्हणतात. 

अ. रॅट्झेल ब. ब्लाश  क. हटंटंगटण ड. रेनर 

२७.  स्थलांतरावर .......... घटकांचा मोिा प्रभाव पडतो. 

अ. सामावजक  ब. आर्थनक  क. राजकीय  ड. धार्मनक 

२८.वियांचे सवानत जास्त स्थलांतर .......... या कारणाने होते. 

अ. घरातील भांडणे  ब. नोकर् या  क. वववाह ड. वशक्षण 

२९. सवानत जास्त स्थलातंर ह े.......... होय. 

अ. ग्रामीण-ग्रामीण  ब. नागरी-ग्रामीण  क. ग्रामीण-नागरी ड. नागरी-ग्रामीण 

३०. ........ या शािज्ञाने लोकसंख्या वसद्धान्त मांडला. 

अ. रॉबटनसन  ब. थॉमस  क. रॉबटन   ड. माल्थस 

३१. बाणाकृती वसाहत .......... येथ ेवनमानण होते. 

अ. नदीकािी ब. रस्त्याच्या बाजसू  क. समुद्रकािी  ड. रेल्वे मागानवर 

३२. विज्याकार वसाहत .......... येथे वनमानण होते. 

अ. रेल्वे जंक्शन  ब. विभुज प्रदशे  क. अनेक रस्ते एकि यतेात तेथे ड. नद्यांचा संगम 

३३. बंदराच्या रिकाणी वनमानण झालेल्या वसाहतीच े........ प्रमुख कायन असते. 

अ. मासेमारी  ब. मनोरंजन  क. आयात-वनयानत   ड. यापैकी नाही 

३४. .......... ह ेइटारसी या शहराचे प्रमुख कायन आह.े  

अ. उद्योगधंद े ब. व्यापार  क. खाणकाम  ड. दळणवळण 



३५. पवनत उतरणीवर .......... प्रकारची शेती केली जाते. 

अ. वशड्याकृती  ब. स्थलांतररत  क. सखोल  ड. उदरवनवानह 

३६. साधारणपणे ........... मीटर उंचीपयंत शेती केली जाते. 

अ. २०००-२५००  ब. ३०००-३५००  क. २५००-३०००  ड. ३५००-४००० 

३७. काळी (रेगुर) जमीन ........ वपकास पोषक असते. 

अ. ऊस   ब. भात   क. फळे   ड. कापूस 

३८. अधनशुष्क प्रदशेात .......... ससचंन महत्वाच ेअसते. 

अ. रिबक  ब. कालवे  क. ववहीर  ड. तळी 

३९. लोकसंख्या संक्रमणाचा वतसरा टप्पा ......... द्वारे वचन्हांदकत आह े

अ. घटता जन्मदर व कमी लोकसंख्या वाढ ब. उच्च जन्मदर आवण मृत्युदर 

क. वनम्न जन्मदर आवण मृत्यदुर ड. लोकसंख्येची उच्च नसैर्गनक वाढ 

४०. .......... खंडात लोकसंख्या वाढीचा दर सवानवधक आह.े 

अ. आदफ्रका  ब. दवक्षण अमेररका  क. आवशया  ड. उत्तर अमेररका  

४१. नैसर्गनक बादल आवण .......... ह ेदोन घटक एका वववशष्ट क्षेिासािी लोकसंख्येच्या बदलावर पररणाम 

करतात. 

अ. इवमगे्रशन  ब. शून्य लोकसंख्या वाढ  क. जन्मदर  ड. स्थलांतर 

४२. .......... हा स्थलांतराचा मूलभूत घटक आह.े 

अ. जीवनाची सुरक्षा  ब. बेरोजगारी  क. प्रवतकूल राहणीमान वस्थवत  ड. अवप्रय हवामान 

४३. भारतातील सवानवधक लोकसंख्या असलेले राज्य ………. ह ेआह.े 

अ. मध्य प्रदशे  ब. उत्तर प्रदशे  क. महाराष्ट्र  ड. राजस्थान 

४४.  सरोवराभोवती तयार झालेल्या वसाहतीला .......... वसाहत म्हणतात. 

अ. बाणाकृती  ब. तारासदशृ्य  क. गोलाकार  ड. गोलाकार 

४५. ......... ही कृषीची सामावजक समस्या आह.े  

अ. अपुरे भांडवल  ब. खतांचा कमी वापर  क. यांविकीकरणाचा अभाव   ड. मजुरांची 

समस्या 

४६. लोकसंख्या संक्रमण वसद्धान्त .......... साली मांडला 

अ. १९२८  ब. १९२९   क. १९३०  ड. १९३१ 

४७. .......... हा लोकसंख्या ववतरणावर पररणाम करणारा प्राकृवतक घटक आह.े 

अ. खवनजसंपत्ती  ब. वाहतूक साधन े  क. औद्योवगक ववकास  ड. नागरीकरण 

४८. एका दशेातून दसुर् या दशेात केल्या जाणार् या स्थलातंरास .......... म्हणतात. 

अ. दशेांतगनत स्थलांतर  ब. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर  क. नागरी स्थलांतर  ड. यापैकी नाही 

४९. वसाहत भूगोल ही कोणत्या ववषयाची शाखा आह?े  

अ. आर्थनक भूगोल  ब. मानवी भूगोल क. प्राकृवतक भूगोल  ड. यापैकी नाही 

५०. लोकांचे एका भागातनू दसु-या भागात जाणे याला काय म्हणतात?   

अ. वाहतूक  ब. स्थंलातर  क. हालचाल ड. यापैकी नाही 

 

 

 



 

प्रश्न-२. रटपा वलहा. 

१. मानवी भूगोलाची व्याप्ती 

२. मानवी भूगोलाच्या शाखा 

३. मानवी भूगोलाचे महत्व 

४. आंतरराष्ट्रीय स्थलातंर 

५. स्थलांतराच ेपररणाम 

६. माल्थसचा वसद्धातं 

७. लोकसंख्येवरील आर्थनक घटकांचा पररणाम 

८. लोकसंख्या सकं्रमण वसद्धांत 

९. ग्रामीण वस्त्यांचे कायन 

१०. ग्रामीण वसाहतीची वैवशष्य े

११. नागरीरिकाणांची काये 

१२. नागरीकरणाच ेघटक 

१३. वसाहत प्रणाली 

१४. प्रशासकीय नगरे 

१५. शेतीवर भुपृष्ट रचनेचा होणारा पररणाम 

१६. शेतीवरील आर्थनक घटकांचा प्रभाव 

१७. उदरवनवानहक शेती 

१८. ववस्तृत धान्य शेती 

१९. लोकसंख्या व भौगोवलक घटक 

२०. व्यापारी शेती 

प्रश्न-३. ददघोत्तरी प्रश्न 

१. मानवी भूगोलाच्या व्याख्या सांगून मानवी भूगोलाची व्याप्ती व स्वरूप स्पष्ट करा. 

२. माल्थसचा लोकसंख्या वसद्धातं सांगून त्याचे रटकात्मक परीक्षण करा. 

३. स्थलांतर म्हणजे काय? स्थलांतराचे लोकसंख्येवर होणारे पररणाम स्पष्ट करा. 

४. प्रारूपानुसार ग्रामीण वस्त्यांच्या प्रकाराचे मुद्दसेूद वववेचन करा. 

५. कृषीच्या समस्या स्पष्ट करा. 

प्रश्न- ४ ददघोत्तरी प्रश्न 

१.  मानवी भूगोलाच्या व्याख्या सांगून मानवी भूगोलाच्या ववववध शाखांचे सववस्तर वणनन करा. 

२. लोकसंख्येच्या ववतरणावर पररणाम करणारे घटक स्पष्ट करा. 

३. नागरी रिकाणांच्या कायानचे सववस्तर वणनन करा. 

४. शेतीवर पररणाम करणार् या ववववध घटकांची मावहती वलहा. 

५. कृषीचे प्रकार सांगून एकाचे सववस्तर वणनन करा. 

 


