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Marks
1    The Pacific and the Atlantic oceans are connected by ______ canal.    पैसिफिक

आणि अटलांटिक महासागराना या _______ कालव्याने जोडले आहे.
A) the Panama   पनामा
B) the Suez    सुएझ
C) the Kil   किल
D) the Birmingham   बर्मिंगहॅम

1

2 North West Atlantic coast is World famous for…… fishes.  वायव्य अटलांटिक किनारा
…………………… माशासाठी जगप्रसिध्द आहे
A) Hering   हेरिंग
B) Mackral   मॅकरल
C) Samon   सॅमन
D) Code  कॉड

1

3 Research is...  संशोधन हे...
A) Searching again and again  वारंवार शोधणे
B) Finding solution to any problem  एखाद्या समस्येविषयी उपाय सुचवणे
C) Working in a scientific way to search for truth of any problem  एखाद्या समस्येच्या
सत्यशोधनासाठी शास्त्रीय मार्गाने कार्य करणे
D) None of the above  वरीलपैकी नाही

1

4 ……. Is the world’s largest fishing ground.  …………………… हे जगातील सर्वात मोठे
मत्सक्षेत्र आहे.
A) Grand bank    ग्रँड बँक
B) Dogger bank   डॉगर बँक
C) North East Atlantic   र्ईशान्य अटलांटिक
D) None of these  या पैकी नाही

1

5 Which type of fault the crust expands ?  कोणत्या भ्रंशामुळे खडकांचा विस्तार वाढतो ?
A) a) Normal  अ) सामान्य
B) b) Reverse  ब) उलटा
C) c) Thrust  क) क्षेपित
D) d) Step   ड) पायऱ्यांचा

1

6 Geomorphology is the sub-branch of ________ Geography.  भूरूपशास्त्र ही
__________ भूगोलशास्त्राची उपशाखा आहे.
A) Human   मानवी
B) Physical   प्राकृतिक
C) Political  राजकीय
D) Cultural  सांस्कृतिक

1



7 Plung pool is the part of which of the following landforms formed by river?
प्रपातगर्त हे भूवैशिष्ट्य खालीलपैकी कोणत्या नदीतील भूमिस्वरुपामुळे निर्माण होते?
A) Waterfall   धबधबा
B) Flood Plain  पूर मैदान
C) Gorge  घळई
D) Delta  त्रिभुज प्रदेश

1

8 What is the name of island situated at the south of Australia continent?  ऑस्ट्रेलिया
खंडाच्या दक्षिणेस स्थित बेटाचे नाव काय?
A) Singapore  सिंगापूर
B) Sri Lanka  श्रीलंका
C) Falkland  फोकलंड
D) Tasmania  टास्मानिया

1

9 Name of the plate covers the largest part of the earth surface is    कोणत्या भूमंचाने
(तबकडीने) पृथ्वीचा सर्वाधिक भाग व्यापला आहे ?
A) Pacific  पासिफिक
B) Australian  ऑस्ट्रेलिअन
C) North American  उत्तर अमेरिका
D) South American   दक्षिण अमेरिका

1

10 As per the Ferrel's law, the wind in south hemisphere moves from its original
direction to which direction?  फेरेलच्या नियमानुसार दक्षिण गोलार्धात वारे मूळ दिशेपासून
कोणत्या दिशेस वळतात?
A) Right  उजव्या
B) Left  डाव्या
C) Straight  सरळ
D) None of these  यापैकी नाही

1

11 In which atmospheric layer the weather phenomena are found?  खालीलपैकी कोणत्या
वातावरणाच्या थरात हवेचे अविष्कार आढळतात?
A) Troposphere  तपांबर
B) Stratosphere   स्थितांबर
C) Ionosphere   आयनांबर
D) Exosphere  बाह्यांबर

1

12 Which gas is situated near the earth’s surface due to its high weight?  कोणता वायू
जड असल्याने तो भूपृष्ठाजवळ आढळतो?
A) Oxygen  ऑक्सिजन
B) Hydrogen  हायड्रोजन
C) Carbon dioxide  कार्बन डाय ऑक्साईड
D) Helium  हेलियम

1

13 Which of the following gas contains a maximum proportion of the atmosphere?
खालिलपैकी कोणत्या वायुचे वातावरणातील प्रमाण सर्वाधिक आहे?
A) Oxygen  ऑक्सिजन
B) Nitrogen  नायट्रोजन
C) Carbon dioxide  कार्बन डाय ऑक्साइड
D) Hydrogen  हायड्रोजन

1

14 Which of the following is not used in Prismatic Compass Survey?  खालीलपैकी कोणते
साधन लोलकीय होकायंत्र सर्वेक्षणात वापरले जात नाही?
A) Tripod तिपाई
B) Trough Compass  आयतकृती होकायंत्र
C) Tape     टेप
D) Ranging Rod  आरेखन दंड

1



15 Identify the appropriate sequence of segments in Global Positioning System
वैश्विक स्थाननिश्चिती प्रणालीच्या विभागामधील योग्य क्रम ओळखा.
A) Space SegmentUser SegmentControl Segment   अंतरीक्ष विभाग-उपभोक्ता विभाग-
नियंत्रण विभाग
B) User SegmentControl Segment Space Segment  उपभोक्ता विभाग- नियंत्रण
विभाग- अंतरीक्ष विभाग
C) Control Segment -Space Segment-User Segment  नियंत्रण विभाग-अंतरीक्ष
विभाग-उपभोक्ता विभाग
D) None of these यापैकी नाही

1

16 Water vapour holding-capacity of the atmospheric air depends on ______.  हवेची
बाष्प धारण शक्ती कशावर अवलंबून असते?
A) Altitude  उंची
B) Air Pressure  हवेचा दाब
C) Latitude  अक्षांश
D) Temperature  तापमान

1

17 Which of the following is a type of sensor?   खालीलपैकी कोणता संवेदकाचा प्रकार आहे?
A) RADAR रडार
B) Air Balloons हवाई फुगे
C) Space Shuttleअवकाश यान
D) Aeroplane  विमान

1

18 Thomas Robert Malthas is from …………………………. Country.  थॉमस रॉबर्ट
माल्थस हे ………………… देशाचे होते.
A) Russia  रशिया
B) America   अमेरिका
C) England  इंग्लंड
D) Germany  जर्मनी

1

19 Which one of the following represents a remote sensing platform?  खालीलपैकी
कशाचा सुदूर संवेदनामध्ये आसन म्हणून उपयोग होतो?
A) Areal Camera  हवाई कॅमेरा
B) Scanner  स्कॅनर
C) RADAR रडार
D) Parachute पॅराशूट

1

20 Which of the following is the last component of GIS?   खालीलपैकी जी. आय. एस. मधील
शेवटचा घटक कोणता?
A) Method   पद्धती
B) People  लोक
C) Data  माहिती
D) Software  संहिता

1

21 A value appears most often in the given data series is called -------------.   दिलेल्या
चलामध्ये सर्वाधिक वेळा आलेली संख्या म्हणजे --------------
A) Mean   मध्यमान
B) Median   मध्यगा
C) Mode  बहुलक
D) Quartile  चथुर्तक

1

22 Local attraction is not found in which of the following forward and backward
bearings?   खालीलपैकी कोणत्या अग्रदिगांश व पार्श्वादिगांशामध्ये स्थानिक आकर्षण आढळून
येत नाही?
A) 48° - 236°   ४८° - २३६°
B) 204° - 24°  २०४° - २४°
C) 30° - 200°   ३०° - २००°
D) 137° - 320°  १३७° - ३२०°

1



23 Cephalic Index is used for ……………………..  सेफालिक दर्शक ………………… साठी
वापरला जातो.
A) Eyes Colour   डोळयाचा रंग
B) Size of head  डोक्याचा आकार
C) Height of Man  माणसाची उंची
D) Skin Colour  त्वचेचा रंग

1

24 ……………………... is called pioneer of Human Geography.  ......................... या
शास्तज्ञानास मानवी भूगोलाचे जनक असे म्हणतात.
A) Ratzel  रॅटझेल
B) Blache  ब्लाश
C) Humbolt  हुम्बोल्ट
D) Rener  रेनर

1

25 ……………………… County declared the policy of the ‘ One Child Family’ in 1980.
…………………… या देशाने 1980 साली ‘एक मूल कुटंब’ हे धोरण जाहिर केले.
A) India   भारत
B) China  चीन
C) Japan  जपान
D) Russia  रशिया

1

26 ……………………… Cause most for the migration of women.     स्त्रियांचे स्थलांतर
……………… कारणामुळे सर्वात जास्त होते.
A) Service नोकरी
B) Marriageविवाह
C) Education शिक्षण
D) None of this यापैकी नाही

1

27 The theory of ‘Population Growth’ is put forth by ………………………… scientist.
लोकसंख्या वाढीच सिध्दांत ………………… या शास्त्रज्ञांनी मांडला.
A) Darwinडार्विन
B) Robertson  रॉबर्टसन
C) Malthas माल्थस
D) Huttonहटन

1

28 According to Von-Thunen theory which production is taken near the market place
?  व्हॉन थुनेनच्या  सिद्धांतानुसार बाजारपेठेजवळ कोणता विभाग आढळतो ?
A) a) Market gardening and milk production  अ) बागशेती व दुध उत्पादक विभाग
B) b) Firewood production   ब) लाकूड उत्पादक विभाग
C) c) Three field system  क) तीनभाग शेती पद्धत
D) d) Livestock  farming  ड) पशुपालन

1

29 Which of the following is the chief characteristic of Mix farming ?  मिश्रित शेतीचे
मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलपैकी कोणते आहे ?
A) a) Rearing of animals and cultivation of crops together  अ) एकत्रीत प्राणी आणि
पिकांची लागवड संगोपन करणे
B) b) Cultivation of both cash crops and food crops  ब) नगदी पिके आणि धान्य पिके
दोन्ही लागवड
C) c) Cultivation of two or more crops in the same field  क) त्याच क्षेत्रात दोन किंवा
जास्त पिकांची लागवड करणे
D) d) None of the above  ड) वरील पैकी नाही

1

30 Which kind of farming practiced in mountain slopes?  पर्वत उतारावर कोणत्या
प्रकारची शेती केली जाते?
A) Terraced  पायऱ्याची
B) Plantation  बागायत
C) Intensive  सखोल
D) Mixed  मिश्र

1



31 Which of the following is an organic fertilizer?  खालीलपैकी कोणते खत सेंद्रिय खत आहे?
A) Urea  युरिया
B) Phosphate  फॉस्फेट
C) Sulphur  सल्फर
D) Compost   कंपोस्ट

1

32 Which country firstly experimented drip irrigation system?    कोणत्या देशाने सर्वप्रथम
ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला?
A) Japan  जपान
B) Germany   जर्मनी
C) China  चीन
D) India  भारत

1

33 Which type of fold, the both limbs are formulated in the uniform angle of slope ?
कोणत्या वळीच्या प्रकारात वळीच्या दोन्ही भुजा समान उताराच्या असतात ?
A) a) Symmetrical  अ) संमित
B) b) Asymmetrical  ब) असंमित
C) c) Isoclinal  क) समनत
D) d) Nappes  ड) विखंडित

1

34 According to Plate Tectonic Theory, which plate movement is responsible for the
formation of Rift valley?  भूमंच विवर्तनिकी सिद्धांतानुसार कोणती भूमंच हालचाल खचदरी
निर्मितीस कारणीभूत आहे?
A) Convergent  केंद्रोन्मुख
B) Divergent  विकेंद्रित
C) Parallel  समांतर
D) None of These  यापैकी नाही

1

35 Who prepare the revised draft of GAAT treaty ?  कोणी गॅट कराराचा सुधारीत मसुदा तयार
केला ?
A) a) Narshimhrao  अ) नरसिंहराव
B) b) Dr. Manmohan Shing  ब) डॉ मनमोहनसिंग
C) c) Dr. Dankel  क) डॉ डंकेल
D) d) Dr. Davis   ड) डॉ डेविस

1

36 Which one of the following is tertiary activity?  खालील पैकि कोणती तृतीय श्रेणीतील
क्रिया आहे?
A) Farming   शेती
B) Trading   व्यापार
C) Weaving    विणकाम
D) Hunting    शिकार

1

37 How many countries are the members of the BRICS association?     ‘ब्रिन्क्स’ या
संघटनेचे किती देश सभासद आहेत?
A) 03  तीन
B) 05  पाच
C) 07  सात
D) 09   नऊ

1

38 Which of the following type of rainfall is found on the equator?  खालीलपैकी कोणत्या
प्रकारचे पर्जन्य विषुववृत्तावर आढळते?
A) Convectional  आरोह
B) Orographic  प्रतिरोध
C) Cyclonic  आवर्त
D) None of these  यापैकी नाही

1



39 Which of the following atmospheric pressure belt is known as 'Doldrum'?
खालीलपैकी कोंणत्या वायुभार पट्ट्यास 'डोलड्रम' म्हणून ओळखले जाते?
A) Equatorial Low pressure belt  विषुववृत्तीय कमी भाराचा पट्टा
B) 25 to 35 degree High pressure belt  २५ ते ३५ अंशावरील जास्त भाराचा पट्टा
C) 55 to 65 degree Low pressure belt  ५५ ते ६५ अंशावरील कमी भाराचा पट्टा
D) Polar High pressure belt  ध्रुवीय जास्त भाराचा पट्टा

1

40 Which of the following rays are absorbed by the Ozone layer in the atmosphere?
खालील पैकी कोणती किरणे ओझोन थरात शोषली जातात?
A) Gamma rays  गॅमा किरण
B) X-rays  क्ष  किरण
C) Ultraviolet rays  अतिनील किरण
D) Infrared rays  इन्फ्रारेड किरण

1

41 The equatorial low air pressure belt is known as _______.  विषुववृत्तीय हवेच्या  कमी
दाबाच्या पट्ट्यास काय म्हणतात?
A) Horse latitude   अश्व अक्षांश
B) Doldrum  डोलड्रम
C) Furious fifties   खवळलेले पन्नास
D) Roaring forties  गरजणारे चाळीस

1

42 The water holding capacity ________ as the air becomes warm.  हवा तापेल तशी तिची
बाष्पधारण क्षमता ________.
A) Decreases  घटते
B) stable  स्थिर राहते
C) Increases  वाढते
D) None of these  यापैकी नाही

1

43 ……………………… is the Push Factor aspect in migration      स्थलांतरात
………………………… हा अपसरण घटक म्हणून ओळखला जातो.
A) Employment opportunities   रोजगाराच्या संधी
B) Unemployment   बेरोजगारी
C) Educational facilities       शिक्षणाच्या सोई
D) Handsome Salary   चांगले वेतन

1

44 Which of the following migration takes place in large quantities?      खालील पैकी
कोणते स्थलांतर सर्वात मोठया प्रमाणात होते?
A) Rural –Urban  ग्रामिण  नागरी
B) Rural - Rural  ग्रामिण  ग्रामिण
C) Urban - Urban   नागरी  नागरी
D) Urban - Rural  नागरी   ग्रामिण

1

45 In Semi-Average Method of Time Series, data devided into ----------  कालिक
श्रेणीच्या अर्ध सरासरी पद्धतीमध्ये माहिती किती भागात विभागली जाते?
A) Four Equal Parts    चार समान भागात
B) Two Equal Parts   दोन समान भागात
C) Three Equal Parts  तीन समान भागात
D) Five Equal Parts   पाच समान भागात

1

46 In which region of Maharashtra crop combination of rice and mango is found?  भात
व आंबा पिकसंगती महाराष्ट्राच्या कोणत्या विभागात आढळते?
A) Vidarbha  विदर्भ
B) Marathwada  मराठवाडा
C) Konkan  कोकण
D) Khandesh  खानदेश

1



47 …........... Wrote the first book of the oceanography.  ………………… यानी
सागरशास्त्रविषयी पहिले पुस्तक लिहीले.
A) Ptolemy  टॉलेमी
B) James Ross   जेम्स रॉस
C) James Renal   जेम्स रेनल
D) Charles Darwin  चालस डार्विन

1

48 Which of the following is westward flowing river in India?   खालीलपैकी कोणती नदी
भारतातील पश्चिम वाहिनी नदी आहे?
A) Narmada  नर्मदा
B) Mahanadi  महानदी
C) Krishna   कृष्णा
D) Ganga   गंगा

1

49 Mainly ------------ type of rock is observed in Deccan Plateau.  दख्खनच्या पठारावर
मुख्यतः --------------खडक आढळतो?
A) Marble   संगमरवर
B) Granite   ग्रॅनाईट
C) Basalt   बेसाल्ट
D) Sand Stone  वालुकाश्म

1

50 When was the EEC trade organisation established?   EEC व्यापार संघटना कधी
स्थापन झाली?
A) 14 November 1960  १४ नोव्हेंबर १९६०
B) 25 March 1957  २५ मार्च १९५७
C) 1 January 1948   १ जानेवारी १९४८
D) 1 January 1958  १ जानेवारी १९५८

1

51 Urban Geography is a branch of ------------geography.  नागरी भूगोल ही -------------
भूगोलाची शाखा आहे.
A) Political  राजकीय
B) Physical  प्राकृतिक
C) Social  सामाजिक
D) Settlement  वसाहत

1

52 Which of the following is high quality iron ore?  खालीलपैकी कोणते लोहखनिज उच्च
प्रतीचे आहे ?
A) Hematite  हेमेटाईट
B) Limonite  लिमोनाईट
C) Siderite  सिडेराईट
D) Magnetite  मग्नेटाईट

1

53 खालीलपैकी कोणती नागरी समस्या गंभीर स्वरुपाची आहे   Which of the following is a
serious urban problem?
A) प्रदूषण  Pollution
B) वाढती लोकसंख्या  Growing Population
C) वाहतूक  Transport
D) वरील सर्व  All of these

1

54 नागरी भूगोलात समकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत कोणी मांडला   Who Putforth the Concentric
Zone Theory in Urban Geography?
A) बर्गेस   Burgess
B) क्रिस्टलर  Chistaller
C) हम्बोल्ट  Humboldt
D) रॅटझेल   Ratzel

1



55 खालीलपैकी कोणते कार्य केंम्ब्रीज शहराचे आहे   Which of the following function of
Cambridge city?
A) धार्मिक    Religious
B) शैक्षणिक  Educational
C) प्रशासकीय  Administrative
D) औद्योगिक  Industrial

1

56 Globalization is the ________.  जागतिकीकरण हि एक _____ आहे.
A) activity   क्रिया
B) Process    प्रक्रिया
C) Flow  प्रवाह
D) Method   पद्धत

1

57 Which three layers form the soil profile?  कोणते तीन स्तर मातीचे प्रोफाइल बनवतात?
A) Air. water and soil  हवा पाणी आणि माती
B) Minerals, organic matter and living organism  खनिजे, सेंद्रिय पदार्थ आणि सजीव जीव
C) Clay, silt and sand  चिकणमाती, गाळ आणि वाळू
D) The topsoil, subsoil and parent material  टॉपसॉइल, सबसॉइल आणि मूळ सामग्री

1

58 In which state of India, ‘Digboi’ the oil refinery is located?  दिग्बोई’ हा तेलशुद्धीकरण
प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे?
A) Assam   आसाम
B) Uttar Pradesh   उत्तर प्रदेश
C) Punjab   पंजाब
D) Maharashtra   महाराष्ट्र

1

59 Which coal type has highest carbon content?  खालीलपैकी कोणत्या दगडी कोळश्यात
कार्बनचे प्रमाण सर्वाधिक आहे?
A) Lignite  लिग्नाईट
B) Bituminous   बिटूमिनस
C) Anthracite   अन्थ्रासैइट
D) peat  पिट

1

60 Mackinder termed Eurasia as ‘‘World Island’’ because:  मॅकिंडरने यूरेशियाला ‘‘ वर्ल्ड
आयलँड ’’ म्हणून संबोधले कारण:
A) It was surrounded by oceans  त्याभोवती महासागराचा वेढा होता
B) It had the largest number of nations  त्यात राष्ट्रांची संख्या सर्वाधिक होती
C) It was at the centre of the world   हे जगाच्या मध्यभागी होते
D) It accounted for about 40% of land and 80% of world population  यामध्ये सुमारे
40% जमीन आणि 80% लोकसंख्या आहे

1

61 Questionnaire is filled by ……………….  प्रश्नावली  -------------- हे भरतात
A) Respondent  माहिती देणारा
B) Everybody  सगळे
C) Enumerator  गणक
D) no body   कोणीही नाही

1

62 पृथ्वीवरील एकूण रेखावृत्तांची संख्या किती  How many longitudes on earth
A) ३६०   360
B) ३२०    320
C) १८०   180
D) १६०   160

1

63 कोणत्या प्रत्यालेखात प्रदेशाचा आकार बरोबर दाखविला जातो   Which projection look a
correct area of region
A) दिशादर्शक   Azimuthal
B) आकार्दर्शक   Orthomorphic
C) क्षेत्रफळदर्शक   Homolographic
D) खमध्य   Zenithal

1



64 Line Graph is _____________ type of diagram.   रेषाआलेख ही ______________
प्रकारची आकृती आहे.
A) One Dimensional  एकमितीय
B) Two Dimensional   द्विमितीय
C) Three Dimensional   त्रिमितीय
D) None of these   यापैकी नाही

1

65 Which colour is used to show non-perennial streams in S.O.I. Toposheet?   भारतीय
स्थलनिर्देशक नकाशात हंगामी जलप्रवाह दर्शविण्यासाठी कोणत्या रंगाचा उपयोग होतो?
A) Red  लाल
B) Black  काळा
C) Blue  निळा
D) Green  हिरवा

1

66 Which English alphabet is used to show air pressure condition at the centre of the
Cyclone?   आवर्ताच्या केंद्रभागातील वायुभार स्थिती दर्शिविण्यासाठी कोणत्या इंग्रजी
मुळाक्षराचा वापर करतात?
A) A   ए
B) L   एल
C) O  ओ
D) H   एच

1

67 ‘Climograph’ was introduced by _______ .   क्लायमोग्राफची निर्मिती सर्वप्रथम ---------
---- यांनी केली होती.
A) Ptolemy  टॉलेमी
B) Griffith Taylor   ग्रिफिथ टेलर
C) A. Geddes  ए. गोडेस
D) E. Foster  इ. फॉस्टर

1

68 Black soil requires least tilling because  काळ्या मातीसाठी कमीतकमी ताट लागणे आवश्यक
आहे कारण
A) it is fertile  सुपीक आहे
B) it develops cracks on drying  कोरडे होण्यावर तडे येते
C) it is a lava origin  लावा मूळ आहे
D) it has plenty of iron and aluminum compounds  त्यात भरपूर लोह आणि अल्युमिनियम
संयुगे आहेत

1

69 In the Indian daily weather map the symbol ‘•’ (dot) Represents ______ .   भारतीय
दैनंदिन हवेच्या स्थितिदर्शक नकाशात '•' हे चिन्ह काय दर्शविते?
A) Rain  पर्जन्य
B) Fog  धुके
C) Snow   हिम
D) Hail  गारा

1

70 What does OPEC export?   ओपेक काय निर्यात करते?
A) Copper  तांबे
B) Manganese  मँगेनीज
C) Petroleum  खनिज तेल
D) Coal  दगडी कोळसा

1

71 Manasarovar is located in the -------------- zone of Himalaya?   मानसरोवर
हिमालयाच्या ------------विभागात वसलेले आहे.
A) Maikal  मैकल
B) Siwalik   शिवालिक
C) Trans-Himalayan  ट्रान्स-हिमालयीन
D) Himachal   हिमाचल

1



72 Which kind of satellites are in sunlight by 24 hours?   कोणते कृत्रिम उपग्रह हे २४ तास
सूर्यप्रकाशात असतात?
A) Geo Synchronizedभूस्थिर
B) Polar Orbital  ध्रुवीय कक्षेतील
C) Equatorial Orbital विषुवृतीय कक्षेतील
D) Elliptical Orbital  लंबवर्तुळाकार कक्षेतील

1

73 Japan  is an example of  _____________ shape.  जपान हे ________ आकाराचे उदाहरण
आहे.
A) Compact   सघन
B) Elongated   निमुळता
C) Fragmented  विखंडीत
D) Perforated  छिद्रमय

1

74 Curile current belongs to …….ocean.  क्युराईल प्रवाह  ………………… महासागरातील
आहे.
A) Atlantic   अटलांटिक
B) Pacific   पॅसिफिक
C) Indian   हिंदी
D) Arctic  आर्क्टिक

1

75 ……is the important element present in the oceanic water.  सागरजलात
………………… हे सर्वात महत्वपूर्ण क्षार आहे.
A) Lithium   लिथियम
B) Iodine   आयोडीन
C) Sodium Chloride   सोडियम क्लोराइड
D) Nitrate  नायटे्रट्स

1

76 Which of the following is the capital of West Bengal?  खालीलपैकी पश्चिम बंगालची
राजधानी कोणती आहे?
A) Bhopal  भोपाळ
B) Jaipur  जयपुर
C) Kolkata  कोलकाता
D) Patana  पटना

1

77 Transport and Communication belong in -------------order of economic activity.
वाहतूक व दळणवळण हे कोणत्या श्रेणीचा आर्थिक व्यवसाय आहे?
A) Primary  प्राथमिक
B) Secondary  द्वितीय
C) Tertiary  तृतीय
D) Quaternary  चतुर्थ

1

78 Who explained the nature of urban geography  नागरी भूगोलाचे स्वरूप कोणी स्पष्ठ केले
A) Dekinson  डिकिन्सन
B) Crobi  क्रोबी
C) Strabo  स्ट्रेबो
D) Christller  ख्रीस्टलर

1

79 Which of the following is not a problem associated with land?  पुढील पैकी कोणती
समस्या जमिनीशी संबंधित नाही?
A) Water logging  पाण्याचा साठा
B) Salinization  खारटपणा
C) Desertification   वाळवंट
D) Climate Change  हवामान बदल

1



80 Bibliography means  ग्रंथसूची म्हणजे
A) Foot Note  फूट टीप
B) Quotations  कोटेशन
C) List of Books referred  संदर्भित पुस्तकांची यादी
D) Biography  चरित्र

1

81 In which of the following two countries have Ganga river water dispute ?  गंगा नदी
पाणीवाटप तंटा खालीलपैकी कोणत्या दोनदेशांमध्ये आहे ?
A) India , Pakistan  भारत , पाकिस्तान
B) India , Chaina  भारत , चीन
C) India , Bangladesh  भारत , बांगलादेश
D) India , Nepal  भारत , नेपाळ

1

82 _______________ instrument is used to view aerial photograph in three
dimensional.  _____________ उपकरणाच्या साहाय्याने हवाई छायाचित्र त्रिमितीय पद्धतीने
पाहता येते.
A) Stereograph  स्टिरिओग्राफ
B) Stereoscope  स्टरिओस्कोप
C) Stereophone  स्टिरिओफोन
D) Theodolite  थिओडोलाइट

1

83 From the year of…........Geostatic sea floor mapping is available in statistics.
…………… सालापासून जिओस्टेट सी फ्लोअर मॅपिंग सांख्यिकी उपल्ब्ध झाली.
A) 1990   1990
B) 2000   2000
C) 2011   2011
D) 1995  1995

1

84 When was the World Trade Organisation (WTO) established?    जागतिक व्यापार
संघटना (WTO) कधी स्थापन झाली?
A) 1 January 1995  १ जानेवारी १९९५
B) 14 November 1960  १४ नोव्हेंबर १९६०
C) 1 January 1948   १ जानेवारी १९४८
D) 14 April 1994  १४ एप्रिल १९९४

1

85 The term Kumaon Himalayas refer to the section between the rivers --------------- .
--------------------- या नद्यांच्या दरम्यानच्या भागाला कुमांऊ हिमालय असे संबोधले जाते.
A) Sutlaj and Kali   सतलज आणि काली
B) Jhelum and Sutlaj   झेलम आणि सतलज
C) Jhelum and Ravi   झेलम आणि रावी
D) Kali and Teesta   काली आणि तिस्ता

1

86 Which is the capital of Gujarat state?  गुजरात राज्याची राजधानी कोणती आहे?
A) Hyderabad  हैद्राबाद
B) Gandhinagar  गांधीनगर
C) Bengaluru  बेंगलोर
D) Ahmedabad  अहमदाबाद

1

87 How is the nature of Economic Geography?  आर्थिक भूगोल शास्त्राचे स्वरूप कसे आहे?
A) Static  स्थिर
B) Regular  नियमित
C) Dynamic  गतिमान
D) None of these  यापैकी नाही

1

88 The nation is a ______entity  राष्ट्र एक ______ अस्तित्व असलेला प्रदेश आहे
A) economical   आर्थिक
B) political   राजकीय
C) natural   नैसर्गिक
D) cultural    सांस्कृतिक

1



89 The McMahon boundary between India and China is_____km long.  भारत आणि चीन
यांच्यातील मॅकमोहन सीमा _____किमी  लांबीची आहे.
A) 760  ७६०
B) 1120  ११२०
C) 540  ५४०
D) 2500  २५००

1

90 Salinity of Ocean is measured in …….unit  सागरजलाची क्षारता ………………… मध्ये
मोजली जाते.
A) Percentage   शेकडा
B) dyne   डार्ईन
C) Percentile/ Miles    दरहजारी
D) Millibar  मिलीबार

1

91 A Hypothesis must be …………….  गृहीतके -------- असली पाहिजेत
A) diffuse  एकदम विस्तृत
B) Specific  नेमकी
C) Slow  मंद
D) Speedy  गतिशील

1

92 ………….. is the first step of Research process  ………… .. ही संशोधन प्रक्रियेची
पहिली पायरी आहे
A) Formulation of a problem  समस्या ठरवणे
B) Collection of Data  माहिती गोळा करणे
C) Editing and Coding  संपादन आणि कोडिंग
D) Selection of a problem  समस्येची निवड

1

93 The first page of the research report is _________________  संशोधन अहवालाचे  पहिले
पृष्ठ ______________ आहे
A) Acknowledgement Page  ऋणनिर्देश पृष्ठ
B) Index Page  अनुक्रमणिका पृष्ठ
C) Title Page  शीर्षक पृष्ठ
D) None of the above  वरीलपैकी नाही

1

94 ………….. is a way to systematically solve the research problem  …………
संशोधनाची समस्या पद्धतशीरपणे सोडविण्याचा एक मार्ग आहे
A) Technique  तंत्र
B) Operations  ऑपरेशन्स
C) Research Methodology   संशोधन कार्यप्रणाली
D) Research Process  संशोधन प्रक्रिया

1

95 Which of the following nations location is continental ?  खालीलपैकी कोणत्या खंडाचे
स्थान भूखंडिय आहे ?
A) England  इग्लंड
B) Canada  कॅनडा
C) Mangolia  मंगोलिया
D) Austrelia  आस्ट्रेलिया

1

96 Who explain the concept of Ideal state ?  आदर्श राज्याची संकल्पना कोणी मांडली ?
A) Strabo  स्ट्राबो
B) Ritter  रिटर
C) Aristotle  अरिस्टोटल
D) Humboldt  हुम्बोल्ट

1



97 Which is the main function of Amritsar City?  अमृतसर या शहराचे मुख्य कार्य कोणते आहे
?
A) Mining  खाणकाम
B) Religious  धार्मिक
C) Transportation  वाहतूक
D) Commercial  व्यापार

1

98 The concept that ‘‘Geography should be concerned essentially with the formulation
of scientific laws known as :  खालील पैकी कोणत्या दृष्टिकोनातून   भूगोल   संकल्पना
शास्त्रीय नियमानुसार मांडली जाते?
A) Idiographic approach  आइडियोग्राफिक दृष्टिकोन
B) Behavioural approach  वर्तनात्मक दृष्टीकोन
C) Radical approach  मूलभूत दृष्टीकोन
D) Positivistic approach  सकारात्मक दृष्टिकोन

1

99 नागरी रुपिकी मधील त्रिज्याखंड सिद्धांत कोणी मांडला  Who formed the sector theory of
urban morphology?
A) ई.डब्ल्यू बर्गेस  E.W. Burgess
B) सी.डी. हर्रीस    C.D. Harris
C) उलमन  Ullman
D) होमर हायट  Homer Hyot

1

100 The method by which a sample is chosen-------  खालील पैकी कोणती संशोधन माहिती
गोळा करण्यासाठी नमुना पद्धत आहे?
A) Unit  युनिट
B) design  डिझाईन
C) Random  यादृच्छिक
D) Census  जनगणना

1


