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 वग-   टी.वाय.बी.ए.                                                                                सेिम टार- VI 
 िवषय – भूगोल                                                                                    पेपर – लोकसं या भूगोल 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. लोकसं या भूगोल ही.................. ची उपशाखा आहे. 

अ. आिथक भूगोल   ब.  सां कृितक भूगोल      क.मानवी भूगोल     ड. ाकृितक भूगोल 

2. ही लोकसं या भूगोलाची जनक आहेत.  

अ.  ि वाथा      ब.  लाक         क.  नूड स      ड. यापैक  नाही 

3. हा लोकसं या भूगोलाचा क िबंद ूआहे 

अ.  मानव           ब.  ाणी            क.  वन पती             ड. यापैक  नाही 

4. लोकसं या भूगोल हे    अ यास याचे शा  आह े

 अ. मानवाचे थान    ब. व ती     क. थान िविभ नता        ड.यापैक   नाही 

5. लोकसं या भूगोलाच े व प ह े

अ. गितमान         ब. थाियक         क. बदलणारे    ड.यापैक   नाही 

6. लोकसं या भूगोलाची या ी खालील माण े य  करता येते. 

अ.  लोकसं या चे सामािजक आिण सां कृितक व प 

 ब. आिथक वैिश ् ये    क.  जैिवक वैिश ् ये      ड. यापैक  सव 

7. लोकसं या भूगोल पु तक यांनी िलिहल ेआहे. 

अ.  मेल िजम     ब. लाक       क.  बॅले स        ड.  गािनयर 

8. ि तीय व पाची मािहती ोत...  

 अ. ावली      ब.  मुलाखत        क. पु तके       ड. यापैक  नाही 

9. संशोधकांनी ावली या मा यमातून गोळा केलेली मािहती......होय. 

अ. ाथिमक ोत     ब.ि तीयक ोत      क. दो हीही        ड. यापैक  नाही 



10. पु तके, मािसके ,अहवाल  ह े............ कारचे ोत आहेत. 

 अ. ाथिमक      ब. ि तीयक        क. अ आिण  ब       ड.  यापैक  नाही 

11. नमुना सव ण हा कारचा ोत आहे. 

अ. ाथिमक     ब.  ि तीयक      क. कािशत सािह य      ड. यापैक  नाही 

12. जनगणना अहवाल हा या कारचा ोत आहे 

अ.  ाथिमक        ब.   ि तीयक        क.  अ आिण ब        ड. यापैक  नाही 

13. भारताम ये जनगणनेला या वष  सु वात झाली 

 अ.  1972        ब.  1872         क.  1862       ड. 1872 

14. वतं  भारताची पिहली जनगणना या वष  झाली 

 अ. 1961      ब. 1971        क.  1951           ड.1950 

15. भारतीय नमुना सव ण सं थेची थापना ............या वष  झाली. 

 अ. 1950       ब.  1952        क.  1951         ड.  1871 

16. भारताम ये दर वषानी जनगणना होते 

अ. 10             ब. 15          क.   20           ड. 11 

17. पृ वीवरील लोकसं येचे िवतरण ह.े...........आहे 

 अ.  सम      ब.   िवषम         क.िवरळ       ड.वरील सव 

18. ................घटक लोकसं येचे िवतरण ठरवतात. 

अ.  ज मदर       ब.  सुपीकता        क. वातावरण      ड.  वरील सव 

19. हा लोकसं ये या िवतरणावर प रणाम करणारे ाकृितक घटक आह.े 

अ.  भूपृ  रचना      ब. कृषी       क.  वाहतूक व दळणवळण     ड. आिथक िवकास 

20 जगातील एकूण लोकसं येपैक  80 ट के लोकसं या  ही................. 

अ.  उ र गोलाध          ब.  दि ण गोलाध           क.आिशया          ड.  यापैक  नाही 



 

21. जगातील एकूण लोकसं येपैक  िन मी लोकसं या या िठकाणी वा त यास आहे.  

अ.   भारत     ब.  चीन         क.     आिशया        ड.  अमे रका 

22. जगातील एकूण लोकसं येपैक  60 ट के लोकसं या देशात राहत े

 अ.  िवकिसत देश     ब.  िवकसनशील     क. अिवकिसत   ड.  यापैक  नाही 

23. थंड देशांम ये लोकसं या.............. 

अ.  दाट असते     ब.  िवरळ असते   क.   म यम असते     ड. यापैक  नाही 

24. सुपीक मैदानी देशाम ये लोकसं या............ 

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

25. भारताचे एकूण लोकसं येपैक  3/5.........    एवढी लोकसं या  या देशांम ये राहते. 

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

26. जगाम ये .......या देशाचा लोकसं ये या बाबतीत थम मांक आहे. 

अ.   चीन        ब. अमे रका        क. भारत       ड. पािक तान 

27. लोकसं ये या बाबतीत ............हा देश ि तीय मांकावर आहे. 

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

28. भारतामधील गंगे या ि भूज मैदानी देशाम ये लोकसं या ........आढळते 

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

29. देशाचा िव तार कमी आिण लोकसं या जा त अस यास लोकसं येची घनता.............. आढळत े

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

30. दर चौरस िकलोमीटर म ये राहणा या लोकसं येस.................... हणतात.  

 अ.लोकसं येची घनता       ब.कृषी जनता     क. आिथक घनता     ड.  पोषण   घनता 

 



 31.जनगणना कर या या प तीनसुार जनगणनेचे ............ कार पडतात. 

अ.   3       ब.   5       क.   7        ड. 9 

32. हा जनगणनेतील एक दोष आहे. 

 अ.अपूण मािहती         ब. अस य मािहती        क.  समाजाची उदािसनता    ड. वरील सव 

33. हे जनगणणेचे  मु य वैिश ्य आहे.  

 अ.   सावि कता     ब.   सुिनि त भाग       क. वैयि क जनगणना  ड.  वरील सव 

34. लोकसं ये या िवतरणावर प रणाम करणारे हा ाकृितक घटक आह.े 

अ. हवामान        ब.पज य       क. तापमान     ड. वरील सव 

35. हा लोकसं ये या िवतरणावर प रणाम करणारा ..............हा आिथक घटक आहे. 

 अ.   भूमी रचना        ब.  पयावरण       क.   कृषी       ड.    यापैक  नाही 

36. भारतामधील या रा याची लोकसं या घनता सवात जा त आहे. 

अ.    पि म बंगाल       ब.   म य देश       क.   महारा             ड. िबहार 

37............... या क शािसत देशाची लोकसं येची घनता सवािधक आहे. 

 अ.  िद ली      ब. चंिदगड      क.   ल ीप       ड.    यापैक  नाही 

38. 2001 ते 2011 या वषातील लोकसं येची दशवािषक वाढ आह.े  

अ. 21.45       ब.   34.32      क.  20.40       ड.  17.64 

39................ यां नी थलांतरास संबं िधत िस ांत मांडला आहे. 

अ.  रे हेन टाईन      ब. ाि स को         क. डीमाँिजया        ड.  यापैक  नाही 

40. इसवी सन 2000 नंतर थलांतराचे माण होते. 

अ.  ामीण भागाकडून शहराकडे   ब.  शहराकडून ामीण भागाकडे      

     क. वरीलपैक  दो ही                  ड. य़ापैक  नाही 

41. थलांतरामुळे  थलांतर होणाया देशामधील ..............या सेवां चे  व प बदलत.े 



अ.  भौितक सु िवधा  ब.   रोजगार     क.  िश ण      ड.व रल सव 

42.Push and Pull हा िस ांत या याशी संबं िधत आहे. 

 अ. थलांतर          ब. सामािजक बदल      क.  पयावरणीय बदल        ड.   यापै क  नाही 

43. एका रा यातून द ु स या रा यात होणारे थलांतरास  हणतात 

अ.  आंतररा ीय थलांतर         ब.  रा ीय थलांतर    क. रा याअंतगत    थलांतर     ड.   यापै क  नाही 

 44. एका देशातून दु स या देशात होणारे थलांतर असे हणतात. 

अ.  आंतररा ीय थलांतर      ब.  रा ीय थलांतर    क.  अंतगत थलांतर   ड. यापैक  नाही 

45. थलांतर म ये सवात जा त माण आहे 

 अ.   पु ष               ब.   ी           क.   ाणी         ड. वरील सव 

46. वय संरचनेम ये  मधील 10 ते 14 हा वयोगट म ये मोडतो. 

अ. ारंभीक       ब.   ि तीयक        क.  तृतीयक   ड.   यापै क  नाही 

47. हे थलांतराचे मु य कारण होय.  

 अ. रोजगार     ब. पयावरणीय आप ी  क.   सामािजक    ड. वरील सव  

48. यांनी लोकसं यावाढीचा िस ांत मांडला.  

अ.  मा थस     ब.  दरफोड  क.   ऑ सफोड   ड. यापैक  नाही 

49. लोकसं या सं मण िस ांत यांनी मांडला 

अ.  नोइन टाईन      ब.मा स    क. डीमाँिजया  ड.  रटर 

50. िवकसनशील देशांमधील लोकसं या वाढीचा दर. ......... 

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

 

51. मा थस या िस ांतानुसार लोकसं येची वाढ ही........ प तीने होते.. 

 अ. भूिमतीय       ब.   गिणतीय      क.   शा ो     ड. यापैक  नाही 



52. मा थस या िस ांतानुसार अ नधा याची वाढही ...........या प तीने होते.  

अ.  गिणतीय     ब.   भूिमतीय  क.   शा ो     ड. यापैक  नाही 

53. 2001 या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसं या होती 

अ.  102      ब.  105       क. 100       ड. 101 

54. महारा  या रा याची लोकसं येची घनता 2011 या जनगणनेनुसार एवढे आहे 

अ.365          ब.  400                 क.  ३५०          ड.360 

55. 2011 या जनगणनेनुसार भारताची लोकसं या ची घनता एवढी आह.े  

 अ.    382         ब.  400         क.    450       ड. 500  

56. 2011 या जनगणनेनुसार शहरी लोकांची ट केवारी एवढी आहे 

अ. 31.2 %          ब.  40.20 %           क.  45.20%       ड. 25.70% 

57. 2011 या जनगणनेनुसार भारताचे िलंग गुणो र एवढे आहे 

अ.     940         ब.  952        क.  980      ड. 900 

58. भारताची सा रतेची ट केवारी 2011 या जनगणनेनुसार एवढी आहे. 

अ.  74.00 %         ब.    80.00 %       क.     90.00%        ड    67.00% 

59. या वयोगटातील लोकसं येचे माण सवात जा त आहे. 

अ.   0-14           ब.  15-59       क. 59 जा त        ड. यापैक  नाही 

60. भारताचा मानवी िवकास िनदशांक मवारी एवढी  आहे 

अ.   131        ब.   120         क.    89         ड.150 

 

61. देशातील लोकसं या आिण े फळ यांचे गुणो र हणजे... 

अ.   लोकसं येची घनता     ब.कृषी घनता    क. पोषण घनता    ड.यापैक  नाही 

62. लोकसं येचा काय म गट हणून हा गट  ओळखला जातो 



अ.   0-14       ब.      १५-५९     क.    ५९ पे ा जा त   ड.यापैक  नाही 

63. रा ीय लोकसं या धोरण यावष  ठरव यात आले 

अ.      2020        ब.   2018         क.   2015       ड.   2010 

64. भारताम ये ..............या रा याची लोकसं या सवात जा त आहे.  

अ.   उ र देश      ब.    िबहार       क.    महारा       ड. म य देश 

65. ेन ेन ही संक पना शी संबं िधत आहे 

 अ. थलांतर     ब. िव ान    क.  कला व सािह य   ड. यापैक  नाही 


