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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.मानवी भूगोल हा श द सव थम..... यानंी वापरला.  

 अ. लेटो  ब. अ र टॉटल   क. रॉट्ज़ेल    ड. रटर 

2. मानवी भूगोलाम ये ...........याचा अ यास केला जातो.  

 अ. मानव व शेती    ब. मानव व यापार   क.मानव व पयावरण  ड.यापैक  नाही 

3. .......यांना मानवी भूगोलाच ेजनक कोण ओळखले जाते.  

अ. काल रटर  ब. ोबर     क. फेि क रॅटझेल    ड.एलेना सॅ पल 

4. अँ ोपोिजऑ ाफ  या या पु तकाच ेलेखक कोण आह.े  

 अ. लेटो  ब.   अ र टॉटल    क. रॉटजेल    ड. यापैक  नाही 

5. मानवी भूगोल ह.े....... शा  आह.े  

 अ.गितमान व प रवतनशील  ब .िनि त  क. अवलं िबत   ड.  यापैक  नाही 

6. मानवी भूगोलाची व प..... आह.े  

अ.  आंतरिव ाशाखीय  ब. ि थतीज य  क. अ आिण ब      ड. यापैक  नाही 

7. ही मानवी भूगोलाची मु य अ यास प ती आह े

 अ.वतणूक  ब. गितशील  क. आधा रत   ड.यापैक  नाही 



8. हा मानवी भुगोलातील मह वाचा घटक आह.े  

अ.लोकसं या व पयावरण  ब. साधनसंपदा  क. भूमी     ड.वरील सव 

9. ही मानवी भूगोलाची मह वाची शाखा आह.े  

अ. ाकृितक भूगोल  ब. पयावरण भूगोल क. आिथक भूगोल   ड.जैिवक भूगोल 

10. ामीण वसाहत चा अ यास करणारी शाखा हणून ओळखली जाते 

 अ.व ती भूगोल  ब. लोकसं या भूगोल क. सां कृितक भूगोल ड. यापैक  नाही 

11. संभववाद या  संक पनेचा जनक कोण आह.े  

अ. लाश  ब. ह बो ट    क.  रटर ड.वरील सव 

12. िनसगवाद या संक पनेच ेजनक हा आह.े  

अ.  ह बो ट ब. रटर   क. मा स    ड. मॉरीस 

13. 14.वंश हा श द इं जीतील या श दांचा मराठी अनुवाद आह े

 अ. Race  ब. Human   क.Man    ड. Kind 

15. वंश या श दाचा वापर सव थम या शा ान ेकेला.  

 अ.रोड्स    ब.फॉ स      क.िलटर    ड. लेटो 

16. या वंशाच ेलोक मूळ भारतीय आहेत.  

अ. मंगोलाईड    ब. ऑ ेलाइड    क. िविडयन  ड. यापैक  नाही 

 



17. ईशा य भारत आिण नेपाळ या देशात राहणारे लोक या वंशाच ेआहेत.  

अ. मंगोलॉइड  ब. इं िडयन क. आय िवड  ड. यापैक  नाही 

18. तुक  ईराणी या वंशाच ेलोक या देशात राहतात.  

 अ.पािक तान ब. बांगलादेश   क. अफगािण तान   ड. भारत 

19. मानवी वंशाची शारी रक ल ण.े..  कारची असतात 

 अ.ठरािवक   ब.िनि त अिनि त  क. बदलणारी    ड.यापैक  नाही 

21. या मानवी ल णांच ेमोजमाप केले जाते यांना हणतात.  

 अ.िनि त गुणवैिश ् ये       ब.अिनि त गुणवैिश ् ये 

क.बदलणारी गुणवैिश ् ये       ड.यापैक  नाही.  

22. मानवाची उंची ह े................ल ण आह.े  

 अ.िनि त    ब.अिनि त      क. दो हीही     ड. यापैक  नाही.  

23. र गट ह े.................ल ण आह.े  

अ. िनि त   ब. अिनि त  क. अ आिण ब   ड. यापैक  नाही 

24. कोके साईड वंशाच ेलोक या खंडाम ये आढळतात.  

अ.अमे रका   ब. ऑ ेिलया    क. युरोप     ड.यापैक  नाही 

25. िन ो या वंशाच ेलोक......... या खंडाम ये आढळतात.  

अ. ऑ ेिलया   ब. युरोप     क.आि का  ड.यापैक  नाही 



26. ................या वंशा या लोकांचा रंग काळा असतो. 

 अ. कोके साईड     ब. मंगोलॉइड   क.िन ो      ड.यापैक  नाही 

27. भारताम ये या वंशाच ेलोक आढळतात.  

अ. कॉकेसाइड   ब. िन ोइड   क.मंगोलॉइड   ड.यापैक  नाही 

28. मंगोिलयन वंशा या लोकांचा रंग असतो 

 अ. ेत      ब. लाल      क. िपवळा    ड.यापैक  नाही 

29. या वंशाच ेलोक ऑ ेिलया खंडाम ये आढळतात.  

क.मंगोलॉइड   ब. कॉकेसाइड   क.ऑ ेिलयाइड  ड.यापैक  नाही 

30. या शा ान ेभारतातील मानवी वंशाच ेवग करण केलेले आह.े 

अ. ि िफथ  टेलर  ब. माक वुड    क.सुधीर च वत     ड. यापैक  नाही 

31.  हा िन ो वंशाचा उपवंश  मानला जातो.  

अ. बुशमेन   ब. िन ीटो     क.अ आिण ब      ड. यापैक  नाही 

32. िन ो वंशाच ेलोक वणाच ेअसतात.  

 अ. पीत   ब. लाल     क.  कृ णवण य     ड.  यापैक  नाही 

33. िन ो लोकांच ेवा त य या देशात आढळते.  

 अ.गवताळ देश  ब. ड गराळ देश   क. मैदानी देश    ड.न ांची खोरी 

 



34. मंगोलॉइड वंशाच ेलोकांचा रंग............... असतो.  

 अ. िपवळा    ब.  लाल      क. कृ णवण य      ड.   यापैक  नाही 

35. कॉकेसाइड वंशा या लोकांचा रंग........... असतो.  

अ. िपवळा     ब.  लाल      क. पांढरा       ड. यापैक  नाही 

36. .............हा कोके साईड वंशाचा उपवंश मानला जातो.  

 अ.अ पाइन    ब. नॉिडक       क.भूम यसागरीय    ड.वरील सव 

37. मानवाच े मुख वंश आहेत.  

 अ. दोन      ब.  तीन       क. चार        ड. पाच 

38. वचेचा रंग ह े................ कारच ेल ण आह.े  

 अ. िनि त      ब. अिनि त     क. ठरािवक   ड.यापैक  नाही 

39. िन ो या वंशाच ेलोक ह ेउंचीच ेअसतात.  

अ.  कमी      ब. जा त     क. म यम     ड.  यापैक  नाही 

40. ि िफथ टेलर यांनी मानवी वंशांचे वग करण गटात केलेली आह.े  

 अ. चार      ब. पाच       क.  सात     ड. नऊ 

41.भारताम ये दर .............. वषानी जनगणना होते.  

अ. दहा   ब. अकरा    क.पंधरा     ड. वीस 

 



42. पृ वीवरील या गोलाधात लोकसं या जा त आह.े 

 अ. उ र    ब. दि ण     क. पूव     ड.पि म 

43. जगा या एकूण लोकसं येपैक  60 ट के लोकसं या खंडाम ये आह.े 

 अ.अमे रका    ब. युरोप   क.  आिशया     ड. ऑ ेिलया 

44. नैसिगक घटक अनुकूल अस यास लोकसं येची घनता ....आढळते.  

 अ. कमी    ब. म यम      क.जा त       ड.  यापैक  नाही 

45. ुवीय  देशांम ये लोकसं येच े माण आढळते.  

अ.  दाट       ब. कमी       क.  जा त   ड.  यापैक  नाही 

46. ............. देशामधील लोकसं येची घनता जा त आढळते. 

अ.  पवतीय     ब. मैदानी      क.  वाळवंटी     ड.  यापैक  नाही 

47. लोकसं ये या िवतरणावर घटकांचा प रणाम होतो.  

 अ.  नैसिगक    ब. सामािजक व सां कृितक   क. आिथक       ड.वरील सव 

48. लोकसं ये या िवतरणावर प रणाम करणारा हा नैसिगक घटक आह.े  

अ.  भूरचना    ब.  शासन     क.  रोजगार       ड.यापैक  नाही 

49. हा घटक आिथक घटक हणून ओळखला जातो 

 अ. औ ोिगक     ब.  िवकास      क.  कृषी     ड. यापैक  नाही 

 



50. ामीण भागातून शहरी भागात होणारे थलांतरस हणतात.  

अ. नागरीकरण    ब. थलांतर   क. रोजगार उपल धी   ड. यापैक  नाही 

51. हा लोकसं येच े िवतरणावर प रणाम करणारे सामािजक घटक आह.े  

अ. समाजरचना     ब. उ ोग   क. यवसाय    ड.   शेती 

52. हा घटक राजक य घटक हणून ओळखला जातो.  

अ. सीमा  ब.   खिनज संप ी     क.  उ ोग     ड.  यापैक  नाही 

53. ुवीय देश ह ेलोकव ती या देश हणून ओळखले जातात. 

अ. घनदाट   ब. िवरळ     क. म यम  ड.  यापैक  नाही 

54. िवषुवृ ीय अर या या देशांम ये..... हवामानामुळे लोकसं या कमी आढळते 

 अ. ितकूल    ब. अनुकूल     क.  कठीण    ड.   यापैक  नाही 

55. .............या देशांम ये तापमाना या अिधक अस यामु ळे लोकसं या कमी आढळते. 

 अ. वाळवंटी     ब.  पवतीय    क. मैदानी     ड. पठारी 

56. औ ोिगक िवकास देशांम ये लोकसं या आढळते 

अ.  कमी      ब.   जा त      क.   म यम     ड.     यापैक  नाही 

 

 

 



57. भारतातील एकूण लोकसं ये या 25 ट के लोकसं या या दोन रा यांम ये आढळते. 

 अ. महारा   व  उ र देश            ब.  िबहार  व उ र देश 

 क. महारा  व  गोवा                 ड. यापैक  नाही 

58. भारतासार या िवकसनशील देशाम ये ज मदर अिधक व मृ युदर कमी आढळतो. 

 अ.   स य िवधान    ब.  अस य िवधान    क.दोि हिह अस य    ड.यापैक  नाही 

59. दर चौरस िकमी े ात राहणा या लोकांच े माण हणजे.......होय. 

 अ. लोकसं येची घनता  ब.  ज मदर  क.  कायकारी लोकसं या  ड.यापैक  नाही 

60................. देशांम ये लोकसं येची सवात जा त घनता िदसून येते. 

 अ. पवतीय       ब.  पठारी       क.  मैदानी        ड. यापैक  नाही 

61. जगाम ये सवात जा त या धमाचे लोक राहतात.  

अ. ि न       ब.    इ लाम          क. िहंद ू   ड. यापैक  नाही 

62. या भाषेला अिभजात भाषेचा दजा िमळालेला आह े

 अ.मराठी        ब.  तिमळ       क. उदू            ड.यापैक  नाही 

63. भारताम ये सवात जा त ही भाषा बोलली जाते.  

 अ.  िहंदी          ब.  मराठी          क.  क नड         ड.तिमळ 

64. भारतामधील रा यांची िनिमती आधारावर झालेली आह.े  

अ.  भाषे या            ब.सं कृती या         क. धमा या    ड.यापैक  नाही 



65. भारताम ये सवात जा त या धमाचे लोक राहतात 

 अ. िहं दू           ब.  मु ि लम         क.ि न       ड.यापैक  नाही 

66. भारताम ये इ लाम धमा या लोकांचे माण एवढे आह.े  

अ.     5%           ब.  6%                क.2%      ड.यापैक  नाही 

67. भारताम ये जवळपास एवढ्या बोलीभाषा बोल या जातात.  

अ.  शंभर          ब.  दोनशे         क.दीड हजार                ड.पाचश े

68. ादेिशक भाषांम ये ही भाषा सवात जा त बोलली जाते 

 अ. मराठी         ब. तेलुगू                क. बंगाली    ड.यापैक  नाही 


