
Geography (Economic Geography of India) 

Sub. Code : 65646 

Day and Date :                                                                                              Total Marks : 10 

Time :  

Instruction: 1) all questions are of multiple choices 

           2) Solve any twenty five questions 

                      3) Each question carries two marks 

                      4) Choose the correct option for the answers and Õ mark it 

सूचना:    १)   सव  ब पयायी आहेत.  
  २) खालील पैकी कोणतेही पंचवीस  सोडवा. 
  ३) ेक ास दोन गुण आहे.  
  ४) िदले ा पयायातून यो  पयाय िनवडा व Õ करा  
 

1. Kemmangundi is famous for which type of following ore? 

A. Iron ore 

B. Manganese 

C. Bauxite  

D. Non of these 

खालील पैकी कोण ा धातुसाटी केमनगंुडी िस  आहे? 

अ) लोह धातू  

ब) मँगेनीज   

क) बॉ ाइट  

ड) यापैकी नाही 

Ans: A 

 

2. Which of the following is the main reason for the land 
degradation in Punjab? 

A. Intensive cultivation 

B. Over irrigation 

C. Deforestation 

D. Overgrazing 

पंजाबमधील जमीन खराब हो ाचे मु  कारण पुढील पैकी कोणते आहे? 

अ)  गहन लागवड 



ब) जा  िसंचन 

सी) जंगलतोड 

डी) ओ र ािझंग 

Ans: B 
 

3. According to Koppen’s climatic classification ‘A’ stands for 
which of the following climate? 

A. Humid 

B. Arid 

C. Cold  

D. Semi-Arid 

को ेन ा हवामान िवभागा ा वग करणानुसार 'A' खालीलपैकी कोण ा हवामानाचे ितिनिध  
करते?  

अ) आ   

ब) शु   

क) शीत  

ड) अध-शु  

  Ans: A 

4. What is the percentage of working population engaged in 
industrial sector of the India? 

A. 15.20 

B. 25.35 

C. 32.45 

D. 42.39 

भारता ा औ ोिगक े ात कायरत लोकसं ा िकती ट े  आहे? 

अ) १५.२०  

ब) २५.३५    

क) ३२.४५ 

ड) ४२.३९  

Ans: D 
 

5. Which of the following terms is used to describe trade 
between two or more countries? 

A. Internal trade 



B. External trade 

C. International trade 

D. Local trade 

दोन िकंवा अिधक देशांमधील ापाराचे वणन कर ासाठी खालील पैकी कोणती सं ा 
वापरली जाते? 

अ) अंतगत ापार 

ब)  बा  ापार 

क) आंतररा ीय ापार 

ड)  थािनक ापार 

Ans: C 
 


