
कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र यवद्यापीठ, जळगाांव 

कला, वायणज्ि व यवज्ञान मिायवद्यालि, बोदवड 

वगग :- SYBA                        यवषि :- Geography – Gen Cartography 

 1.नकाशाशास्त्र िी ...............भगूोलाची उपशाखा आि.े 

 अ.प्राकृयिक  ब. मानवी   क. अ व ब     ड. िापैकी नािी 

2. ..........िी सांस्था नकाशा यनयमगिीमध्िे मित्वपणूग भयूमका यनभावि े

 अ. डीआरडीओ  ब. इस्रो    क.   िजूीसी   ड.िापैकी नािी 

3. नकाशाचे मखु्ि ...........प्रकार आििे. 

 अ.5            ब. 2      क. 4                        ड.8 

4. ...............िी नकाशाची प्रमखु अांग आि.े 

 अ.रांग              ब.प्रमाण               क. अांिर        ड.िापैकी नािी 

5. ............भगूोलाचा आत्मा असे सांबोधले जाि.े  

अ. नकाशाला   ब.प्रक्षपेणाला     क.अांिराला          ड.िापैकी नािी 

6. साधनसांपत्तीच ेयविरण दशगवण्िासाठी ...........चा उपिोग िोिो. 

 अ.प्रक्षपेणाचा   ब. उपग्रिाचा    क. नकाशाचा  ड.िापैकी नािी 

7. पिगटकाांना मागगदशगनासाठी ..............उपिकु्त ठरिो.  

 अ.गाईड        ब.नकाशा        क.मागगदशगक      ड.िापैकी नािी 

8.पथृ्वीची प्रयिकृिी म्िणजे.............. 

अ. पथृ्वीगोल     ब. नकाशा       क.उपग्रि       ड.िापैकी नािी 

9. सवागि पयिला नकाशा ...............ने  यनमागण केला. 

अ. यिरोडोटस      ब.ररटर      क.प्लेटो        ड.टॉलेमी 

10. भारिािील नकाशा यनयमगिीची प्रमखु सांस्था म्िणनू............ ची ओळख आि.े 

अ. सव ेऑफ इांयडिा   ब. वाल्मी     क.नासा     ड.िापैकी नािी 



 

11. नकाशा मध्ि ेजांगलाचे क्षेत्र ..............िा रांगाांनी दशगयवली जािे. 

 अ.यपवळा   ब.यनळा    क.यिरवा    ड. केसरी 

12. ि ेनकाशाच े.................. प्रमाण आि.े 

 अ.  भयूमिीि   ब. सांख्िा प्रमाण    क.अांकयणि   ड.िापैकी नािी 

13. शब्द प्रमाणामध्िे .............वापर केला जािो... 

 अ.शब्दाांचा           ब.अांकाचा       क. यचत्राांचा     ड.िापैकी नािी 

14. नकाशा यनयमगिी मध्िे ............िा घटक अयिशि मित्त्वपणूग आि.े 

 अ.रांगछटा             ब. प्रक्षेपण       क.अांिर      ड.िापकैी नािी 

15. नकाशा प्रमाणाच ेमखु्ि पद्धिी आििे. 

 अ. 5          ब.4                     क.3               ड.िापैकी नािी 

16. भारिामध्िे नकाशा यनयमगिीसाठी िा पद्धिीचा वापर केला जािो. 

 अ.यियटश    ब. मयेरक    क.अमेररकन    ड.िापैकी नािी 

17.जेव्िा नकाशा च ेप्रमाण यवधानाि व्िक्त केले जाि ेिवे्िा त्िास ................असे म्िणिाि. 

 अ.अांक प्रमाण    ब.रेषा प्रमाण    क.शब्द प्रमाण     ड.िापैकी नािी 

18. एक यकमी अांिर म्िणज.े........ 

 अ.100000 सेंमी          ब. 1000 सेंमी    क.100 सेंमी       ड.िापकैी नािी 

19. नकाशाचे प्रमाण अांकाि व्िक्त केललेी असल्िास त्िास.......... म्िणिाि. 

अ. रेषा प्रमाण        ब.शब्द प्रमाण       क.अांक प्रमाण        ड.िापैकी नािी 

20. सागरी अांिर मोजण्िासाठी ि.े............... पररमाण वापरल ेजाि.े 

 अ. फलाांग       ब.नॉयटक मैल       क. यकलोमीटर     ड.िापैकी नािी 

 

21............. ि ेएक यियटश मापन पद्धिीि  वापरली जाि.े 



 अ.सेंटीमीटर          ब.यकलोमीटर         क.िाडग         ड. मीटर 

22. .....................ि ेएकक मेयरक  मापन पद्धिीि  वापरली जाि.े 

 अ.इांच            ब. िाडग        क.सेंटीमीटर      ड.िापकैी नािी 

23. प्रत्िक्ष जयमनीवर आांिर नकाशाि दाखवणे म्िणजेच ............ 

अ. प्रमाण        ब.मोजमाप        क.अांिर          ड.िापैकी नािी 

24. भारिािील पयिला नकाशा............ ििार करण्िाि आला. 

 अ.1859             ब.1752              क.1947         ड.िापैकी नािी. 

25. नकाशा िा ..............स्वरूपाचा असिो. 

अ. यियमिीि        ब.यत्रयमिीि          क.दांड गोयलि       ड.िापकैी नािी 

26. पथृ्वीची यत्रज्िा ............ आि.े 

 अ.५००० यकमी   ब.3200 यकमी     क.6373 यकमी   ड.िापैकी नािी 

27. प्रक्षपेणाच ेगणुधमागनुसार .............प्रकार पडिाि. 

 अ.5                          ब.3                   क.2                ड.िापकैी नािी 

 28.नकाशा मध्ि ेघटक दशगवण्िासाठी ...........वापर केला जािो. 

अ. साांकेयिक यचन्ि े         ब.अांिर          क.अ व ब         ड.िापैकी नािी. 

29. जगाचा नकाशा काढण्िासाठी ............ प्रक्षेपणाचा उपिोग केला जािो. 

 अ.दांडगोल समक्षते्र         ब. खमद्य ध्रवुीि     क. बॉनचे    ड.मकेटर प्रक्षपेण. 

30. िा प्रक्षेपणाि फक्त एकाच गोलाधागचा  नकाशा काढिा ििेो. 

 अ.खमध्ि ध्रवुीि       ब.दांडगोलीि        क.अ व ब        ड.िापैकी नािी 

 

31. ध्रवुीि  प्रदशेासाठी............ ि ेप्रक्षपेण वापरले जािे. 

अ. खमध्ि ध्रवुीि      ब.बॉनचे प्रक्षेपण      क.मकेटर      ड.िापैकी नािी 

32. यवषवुवतृ्तीि प्रदशेािील जांगलाांची यविरण दशगयवण्िासाठी प्रक्षपेण वापरल ेजाि.े 



अ.दांडगोलीि समक्षेत्र       ब.खमध्ि ध्रवुीि     क. मकेटर         ड.िापैकी नािी 

33. मध्ि कयटबांधािील कमी यवस्िार असणाऱ्िा दशेाांचा नकाशा काढण्िासाठी वापरिाि...... 

 अ.शांकु प्रक्षेपण                 ब.खमध्ि ध्रवुीि       क.अ व ब        ड.िापैकी नािी 

34. ................िा प्रक्षेपणाि सांपणूग जगाचा नकाशा रेखाटिा ििेो. 

अ.दांडगोलीि समक्षेत्र               ब.खमध्ि ध्रवुीि       क.अ व ब        ड.िापैकी नािी 

35. जलमागग व यवमान मागग दाखवण्िासाठी ............. प्रक्षेपण वापरले जािे.  

 अ.मकेटर                   ब.खमध्ि ध्रवुीि         क. दांडगोल समक्षेत्र           ड.िापैकी नािी 

36. नकाशा मध्ि ेयपकाांचे यविरण दशगवण्िासाठी ............रांगाचा वापर केला जािो. 

अ. यपवळा        ब. यनळा         क.यिरवा                ड.िापैकी नािी 

37. पथृ्वीवर पाण्िाच ेप्रमाण............... टक्के आि.े 

अ. 29                      ब.71          क. 60                       ड.50 

38. पथृ्वीगोलावर अक्षव्रतु्ताची सांख्िा यकिी आि.े 

अ. 180                          ब.360        क.150                ड. 400 

39. पथृ्वी गोलावरील रेखावतृ्त ची सांख्िा ...............एवढी आि.े 

 अ.360                           ब.150                 क.४००            ड. 350 

40. २३.३० उत्तर अक्षवतृ्त म्िणज.े 

अ.मकरव्रतु्त                  ब.ककग वतृ्त                  क. यवषवुवतृ्त        ड.िापैकी नािी 

 

41.२३.३० दयक्षण अक्षवतृ्त म्िणज.े 

 अ.ककग वतृ्त                  ब.मकरवतृ्त            क.यवषवुवतृ्त             ड.िापैकी नािी 

42. 12 इांच म्िणजेच.................. फुट 

 अ.१ फूट          ब.१० फूट                    क.१०० फूट      ड.िापैकी नािी 

43. एक यकमी म्िणजेच........... 



 अ.1000 मी.           ब.500 मी.         क.1 मी.           ड.िापैकी नािी 

44. 10 यमली मीटर म्िणज.े.... 

अ. एक सेंटीमीटर    ब.दिा सेंटीमीटर   क.एक मीटर   ड.िापैकी नािी 

45.5280 फूट म्िणजेच 

 अ.एक मलै    ब. एक मीटर       क.एक सेंटीमीटर       ड.िापैकी नािी 

46. 100000 सेंटीमीटर म्िणजे ........ 

अ.०१ यक मी     ब.१०० मीटर     क.१० मीटर   ड.िापैकी नािी 

47. पढुीलपैकी कोणिा नकाशा मोठा आि.े 

अ.1:50           ब.1:500           क.1:5000         ड.िापैकी नािी 

48. लोकसांख्िेच ेयविरण अयधक चाांगल्िा प्रकारे स्पष्ट करिा िेि े

 अ.यचत्रामळेु         ब.नकाशामळेु             क.भयुमिीमळेु    ड.िापैकी नािी 

49. भरूचना स्पष्ट करण्िासाठी नकाशे उपिकु्त असिाि. 

 अ.साांस्कृयिक       ब.यविरणत्मक        क.प्राकृयिक      ड.िापैकी नािी 

50. आकाशािील ग्रि, िारे, नक्षत्र इत्िादीची मायििी ............ नकाशामध्िे दशगयवली जािे. 

 अ.नैसयगगक           ब. खगोलीि       क. राजकीि                  ड.िापैकी नािी 

 

51..................... िा नकाशा मध्ि ेिापमान, वािभूार िाांचे यविरण दशगवले जाि.े. 

 अ.राजकीि       ब.    िवामान दशगक      क.  प्राकृयिक      ड. िापकैी नािी 

52. इयििास यवषिाच्िा अभ्िासासाठी ................... नकाशे उपिकु्त ठरिाि. 

अ. ऐयििायसक        ब.खगोलीि     क.राजकीि       ड.  िापैकी नािी 

53. मित्वाच ेदशे आयण राजकीि सीमा दशगयवन्िासाठी ...............नकाशाांचा वापर करिाि. 

 अ.राजकीि           ब. प्राकृयिक          क.खगोलीि       ड. िापैकी नािी 

54. जयमनीवरील प्रत्िक्ष आांिर नकाशावर दाखवणे म्िणजेच िोि. 



 अ.प्रमाण           ब.पररमाण        क.ियुनट         ड.िापैकी नािी 

55. अक्षाांश आांिर म्िणजे दोन................. मधील अांशात्मक अांिर िोि. 

 अ.अक्षवतृ्त       ब.रेखावतृ्त        क.यवषवुवतृ्त     ड.िापैकी नािी 

56. रेखाांश आांिर म्िणज ेदोन मधील अांशात्मक अांिर िोि. 

अ.अक्षवतृ्त       ब.रेखावतृ्त        क.यवषवुवतृ्त     ड.िापैकी नािी 

57. ि ेप्रक्षेपण सागरी प्रवाि दशगवण्िासाठी वापरल ेजाि े

अ.दांडगोलीि समक्षते्र       ब.खमध्ि ध्रवुीि     क. मकेटर         ड.िापैकी नािी 

58.दोन रेखावतृ्त मधील अांिर ...........यक.मी.आि.े 

अ. 110            ब.111            क.120                    ड.150 

59.लोकसांख्िेच ेयविरण .............. नकाशाने दाखयविा िेि.े 

अ. छािाांयकि नकाश े   ब.शासकीि नकाश े   क.खगोलीि नकाशे  ड.िापैकी नािी 

60.................च्िा साह्याने जागयिक वेळ यनयिि करिा िेिे 

 अ.अक्षवतृ्त   ब.  रेखावतृ्त    क. ककग वतृ्त    ड.मकरवतृ्त 

 


