
           जे.एम. पटेऱ महाविद्याऱय भंडारा 
भूगोऱ विभाग 

प्रश्नकोष    (बी.ए.सेम.१) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

दीर्घोत्तरी प्रश्न     08 Marks 

 

१) बगूोराचा अथथ, व्माख्मा ल स्लरूऩ स्ऩष्ट कया. 
2) बगूोराची व्माप्ती ल वलऴमषेत्र स्ऩष्ट कया. 
३) बगूोराच्मा अध्ममन ऩध्दतीची भाहशती लरशा. 
४) बगूोराचे वलवलध ळाखेत लगीकयण करून तमाांची भाहशती लरशा.. 
५) वमुथकुर(वमूथभारा) म्शणजे काम?वमुथकुरातीर ग्रशाांची भाहशती लरशा. 
६) वमुथकुराच्मा उतऩत्ती वलऴमी कोणतमाशी एका लवद्ाांताची भाहशती लरशा.. 
७) “ऩथृ्ली एक वलरषण ग्रश आशे’ स्ऩष्ट कया.  

८) ऩथृ्लीचे ऩरयलरन म्शणजे काम? लतच्मा ऩयीलरनाचे ऩयुाले द्या.  

९). ऩथृ्लीच्मा ऩरयलरनाचे ऩरयणाभ वाांगा.  

१०)  ऩथृ्लीचे ऩरयभ्रभण म्शणजे काम? ऩथृ्लीच्मा ऩयीभ्रभनाचे ऩयुाले द्या. 
११) ऩथृ्लीच्मा गोर आकृतीवलऴमी ळास्त्रसाांची भते ल ऩयुाले द्या.ऩथृ्लीच्मा ऩषृ्ठबागालयीर  

१२) ऩथृ्लीच्मा ऩषृ्ठबागालयीर अषलतेृ्त ल अषाांळाची भाहशती लरशा. 
१३) ऩथृ्लीच्मा ऩषृ्ठबागालयीर येखालतेृ्त ल येखाांळाची भाहशती लरशा      

१४) स्थालनक लेऱ ल प्रभाण लेऱ म्शांजे काम? स्ऩष्ट कया . 
१५) चांद्रकरा म्शणजे काम? चांद्रकराांचे आकृतीच्मा आधाये लणथन कया.. 
१६) ग्रशणे म्शणजे काम? चांद्रग्रशणाचे आकृतीवश लणथन कया. 
१७) वमूथग्रशणाचे आकृतीवश लणथन कया. 
१८) ग्रीक बगूोर ळास्त्रसाांच्मा मोगदानाचा ऐलतशालवक आढाला घ्मा. 
१९) भध्ममगु ल ऩुांनरुतथाऩन काऱातीरबगूोराचा ऐलतशालवक आढाला घ्मा. 
२०) बगूोर अभ्मावकाांना कोणकोणतमा षेत्रात व्मलवामाच्मा (योजगायाच्मा)वांधी उऩरब्ध आशेत?भाहशती  
  लरशा.  

२१) बगूोरातीर नतून प्रलतृ्तीां मालय लतृ्ताांत लरशा. 
२२) भानल – ऩमाथलयण वांफांध स्ऩष्ट कया. 
२३) ऩयीवांस्था म्शणजे काम? ऩयीवांस्थेची यचना स्ऩष्ट कया. 
२४) ऩयीवांस्थेचे लगीकयण करून नवैलगथक ऩयीवांस्थेच्मा दोन प्रकायाांची भाहशती लरशा. 
 

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



ऱर्घुत्तरी प्रश्न   04 Marks 

 

१) हिऩण लरशा १) आकाळ ल अलकाळ 2) तायकाभांडऱ  ३) आकाळगांगा  

2) वमूथभारेची वफुक आकृती काढा.  

३) ऩथृ्ली वलरषण ग्रश अवण्माची ऩाच कयणे लरशा. 
४) ऩथृ्लीचे ऩरयलरन म्शणजे काम? ऩथृ्लीच्मा ऩयीलरनाचे ऩरयणाभ वाांगा. 
५) ऩथृ्लीच्मा ऩयीभ्रभणाचे ऩरयणाभ वाांगा.  

६)  थोडक्मात हिऩण लरशा.   १) हदलव-यात्र मातीर अवभानता 2)ऋतचुाक्राची लनलभथती  
                         ३) वमूाथचे बावभान भ्रभण 

७) ऩथृ्ली गोर अवण्माचे ५ ऩयुाले द्या. 
८) इयेस्तोस्थेनीव माांची ऩथृ्लीचा ऩयीघ भोजण्माची ऩध्दत स्ऩष्ट कया. 
९) थोडक्मात भाहशती लरशा.    १) अषलतृ्त   2) अषाांळ  ३)येखालतृ्त  ४)येखाांळ   
१०) अषाांळ ठयलण्माची ध्रुलताया ऩध्दत स्ऩष्ट कया.   

११) थोडक्मात भाहशती लरशा.   १) स्थालनक लेऱ  2) प्रभाण लेऱ 

१२) येखालतृ्त  ल लेऱ माांचा वांफांध स्ऩष्ट कया.  

१३) चांद्रकरा म्शणजे काम? आकृतीवश स्ऩष्ट कया. 
१४) चांद्रग्रशण म्शणजे काम? आकृतीवश स्ऩष्ट कया  

१५) वमूथग्रशण म्शणजे काम? आकृतीवश स्ऩष्ट कया 
१६) “बगूोर ऩमाथलयणाचा अभ्माव कयणाये ळास्त्र आशे” स्ऩष्ट कया. 
१७) ऩमाथलयण म्शणजे काम? ऩमाथलयणाचे प्रकाय वाांगा.  

१८) भानल- ऩमाथलयण वांफांधाचे थोडक्मात लणथन कया. 
१९) ऩमाथलयण वांतरुनाची वांकल्ऩना स्ऩष्ट कया. 
२०) भानलाचे ऩमाथलयीर प्रबालाचे लणथन कया. 
२१)  थोडक्मात भाहशती लरशा. १) लनवगथलाद  2) वांबाललाद   ३) थाांफा ल जा लनवगथलाद           
२२) खारीर वांसा स्ऩष्ट कया.  १)ऩरयस्स्थतीकी 2) ऩरयस्स्थतीकी व्मलस्था  ३) अन्नवाखऱी  
     ४)उजाथप्रलाश   ५)अन्नाजऱी  ६)ऩरयस्स्थतीकी   

२३) ऩमाथलयण बगूोराचे भशतल वाांगा.   

२४) बगूोराचा अथथ ल व्माख्मा स्ऩष्ट कया. 
२५ बगूोराच्मा ळाखाांचे लणथन कया ल प्राकृलतक ल भानली बगूोराच्मा ळाखाांची भाहशती लरशा. 
२६) “बगूोर ऩथृ्लीळी वांफांलधत ळास्त्र आशे”  स्ऩष्ट कया. 
२७) बगूोराचे उदे्दळ लरशा. 
२८) बगूोराचे फदरते स्लरूऩ व्माख्माांच्मा आधाये स्ऩष्ट कया. 
२९  बगूोरचा इतय ळास्त्राळी वांफांध स्ऩष्ट कया..      

३०) बगूोराची बावलष्म कारीन आलश्मकता (Imperatives for the future) स्ऩष्ट कया. 
३१) बायतात बगूोराच्मा वलकावात वििीळाांच्मा मोगदानाची चचाथ कया. 



३२ बायतातीर बगूोराच्मा अभ्मावातीर  नतून प्रलतृीांचे वललेचन कया. 
३३) थोडक्मात भाहशती लरशा.  

     १) बगूोरातीर भात्रातभक क्राांती (  Quantitative Revolution)  

     2)  बौगोलरक भाहशती प्रणारी     (Geographical Information System) 

     ३)  जागलतक स्थान लनस्िती प्रणारी (Geographical positional system)  

३४) वदुयु वांलेदन  (Remote Sensing) तांत्रसानाचे भशतल वाांगा. 
३५) बगूोरातीर दै्वतलाद म्शणजे काम? 

३६)  प्राकृलतक बगूोर ल भानल बगूोर मातीर पयक स्ऩष्ट कया. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 



जे.एम. पटेऱ महाविद्याऱय भंडारा 
भूगोऱ विभाग 

प्रश्नकोष    (बी.ए.सेम.2 ) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

दीर्घोत्तरी प्रश्न  08 Marks 

 

१) लातालयणाची यचना ल घिना स्ऩष्ट कया. 
2) शला म्शणजे काम?शलेची अांगे स्ऩष्ट कया. 
३) शलाभान म्शणजे काम? शलाभानाचे वलवलध घिक स्ऩष्ट कया. 
४) वौयळक्ती म्शणजे काम? वौयळक्तीच्मा वलतयणालय  ऩरयणाभ कयणा-मा घिकाांची भाहशती लरशा. 
५) ऩथृ्लीचे ताऩवांतरुन म्शणजे काम? ते कवे कामभ याखरे जाते. 
६) ताऩभानाच्मा आडव्मा वलतयणालय ऩरयणाभ कयणा-मा घिकाांची भाहशती लरशा. 
७) ताऩभानाची वलऩयीतता(व्मतुक्रभण)म्शणजे काम? ती घडून मेण्मावाठी आलश्मक ऩरयस्स्थती कोणती?      

    ताऩभानाच्मा वलऩयीततेचे प्रकाय वाांगा. 
८) ऩथृ्लीच्मा ऩषृ्ठबागालय वलवलध बाय ऩट्ट्माांची लनलभथती कळी शोते.  

९) ग्रशीम लाये म्शणजे काम? ग्रशीम ला-माांच्मा वलवलध प्रकायाांची भाहशती लरशा. 
१०) लनमतकलरक लाये म्शणजे काम? तमाांच्मा वलवलध प्रकायाांची भाहशती लरशा. 
११) स्थालनक लाये म्शणजे काम? तमाांच्मा वलवलध प्रकायाांची भाहशती लरशा. 
१२) उष्णकिीफांधीम आलतथ लनलभथती, प्रदेळ ल भागथ वाांगनू तमाांची ललैळष्ट्मे लरशा. 
१३) भध्म(वभळीतोष्ण कािीफांधीम) कहिफांधीम आलताथच्मा लनलभथतीचा ध्रुलीम वीभा लवद्ाांत स्ऩष्ट करून  

    वभळीतोष्ण कािीफांधीम आलताथची ललैळष्ट्मे वाांगा.  

१४) धुक्माच्मा लनलभथतीवाठी आलश्मक ऩरयस्स्थती कोणती?लनलभथतीच्मा आधायालय धुक्माच्मा वलवलध  
  प्रकायाांची भाहशती लरशा.  

१५) ऩजथन्माची लनलभथती कळी शोते? ऩजथन्माच्मा वलवलध प्रकायाांची भाहशती लरशा. 
१६) भानली जीलनात शलाभानाची बलूभका स्ऩष्ट कया. 
१७) ऩथृ्लीच्मा ताऩभान लाढीची (GLOBAL WARMING) कायणे, ऩरयणाभ,ल उऩाममोजना वाांगा.  

१८)शलाभान ळास्त्र म्शणजे काम? शलाभान ळास्त्रची व्माख्मा ल व्माप्ती स्ऩष्ट कया. 
     
 

ऱर्घुत्तरी प्रश्न  04 Marks 

 

१) शला ल शलाभान मातीर पयक स्ऩष्ट कया. 
2) तऩाम्फयाची प्रभखु ललैळष्ट्मे कोणती?  

३) लातालयणाची घिना स्ऩष्ट कया. 
४) लातालयणाचे गणुधभथ वाांगा.. 



५) शलेच्मा प्रभखु अांगाची भाहशती लरशा. 
६)  शलाभानाचे प्रभखु घिक कोणते ? तमाांची भाहशती लरशा. 
७) लातालयण ताऩण्माची ल थांड शोण्माची प्रहक्रमा स्ऩष्ट कया. 
८) ताऩभानाचा रोऩ दय म्शणजे काम? 

९) शलेचा बाय उताय म्शणजे काम ? 

१०) वौय स्स्थयाांक (SOLAR CONSTANT)म्शणजे काम?  

११) वभताऩ  येऴा म्शणजे काम? तमाांची ललैळष्ट्मे वाांगा. 
१२) ताऩभान कषा म्शणजे काम?लतचे प्रकाय वाांगनू ,ताऩभान कषेलय ऩरयणाभ कयणाये घिक वाांगा.  
१३) लामबुायाच्मा वलतयणालय ऩरयणाभ कयणाये प्रभखु घिक कोणते? 

१४) पेयेरचा लनमभ स्ऩष्ट कया. 
१५) शलेच्मा बायाचे ऩट्िे ल ग्रशीम ला-माची वफुक आकृती काढा. 
१६) खये ल भतरई ला-माची लनलभथती कळी शोते. 
१७) भोवभी लाये म्शणजे काम? बायतात भोवभी ला-माची लनलभथती कळी शोते..  

१८) पोन ल चीणूक ला-माची भाहशती लरशा. 
१९) उष्ण ल भध्म कहिफांधीम  ला-माचे प्रदेळ ल भागथ जगाच्मा नकाळात दाखला. 
२०) आलतथ ल प्रतमालतथ मातीर पयक वाांगा. 
२१)  उष्ण कहिफांधीम आलताथची वफुक आकृती काढा.  

२२) उष्ण कहिफांधीम आलताथची ललैळष्ट्मे वाांगा.  

२३) भाध्म कहिफांधीम आलताथची ललैळष्ट्मे वाांगा.   

२४) भाध्म कहिफांधीम आलताथची वफुक आकृती काढा. 
२५) झांझालाताची  (गडगडािी लादऱ)लनलभथती कळी शोते ? 

२६) आकृती काढा ल भाहशती लरशा. १)कॉर (COL)  2) द्रोणी (TROUGH)    ३)ऩाचय (WEDGE) 

२७) लामयुाळी म्शणजे काम?लतची लनलभथती कळी शोते. 
२८) लामयुाळीचे भशतल वाांगा. 
२९) लामयुाळीचे स्रोत प्रदेळ म्शणजे काम? स्रोत प्रदेळाचे गणुधभथ वाांगा.      

३०) लामयुाळीचे प्रभखु स्रोत प्रदेळ वाांगा. 
३१) लामयुाळीचे लगीकायण कया.. 
३२) आघाडी (लाताग्र) म्शणजे काम?आघाडीची लनलभथती ल वलनाळ कवा शोतो. 
३३) जरचक्र म्शणजे काम?ते कवे ऩणूथ शोते.  

३४) फाष्ऩीबलन वांकल्ऩना स्ऩष्ट कया. 
३५) लनयऩेष ल वाऩेष आद्रथता मा वांसास्ऩष्ट कया. 
३६) दलवफांद ूम्शणजे काम? दलवफांद ूहश वांसा स्ऩष्ट कया. 
३७) दल ल दशीलयाची लनलभथती कळी शोते..  

३८) वांद्रीबालानाची प्रहक्रमा कळी घडून मेते.  

३९) कोऩेनच्मा शलाभानाच्मा लगीकयणाचे आधाय हकां ला ततले वाांगा..   



४०) शरयतगशृ ऩरयणाभ म्शणजे काम? 

४१) ग्रशीम ताऩभान लदृ्ी म्शणजे काम? 

४२) ग्रशीम ताऩभान लदृ्ीची कयणे वाांगा.  

४३) ग्रशीम ताऩभान लदृ्ीचे ऩरयणाभ वाांगा.    

४४)  ग्रशीम ताऩभान लदृ्ी कभी कयण्मावाठी उऩाम मोजना वचुला. 
४५) भानलाच्मा भरुबतू गयजाांलय शलाभानाचा ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 
 
 

___________________________________________________________________________ 
       
  
 
 
 

. 
 
 

 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



जे.एम. पटेऱ महाविद्याऱय भंडारा 
भूगोऱ विभाग 

प्रश्नकोष    (बी.ए.सेम.3) 

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

 

दीर्घोत्तरी प्रश्न  08 Marks 

  

1] बौलतक बगूोर म्शणजे काम ?तमाचे स्लरूऩ,ल व्माप्ती वलऴद कया  
2] खडकाांचे लगीकयण वाांगनू स्तयीत खडकाांच्मा वलवलध प्रकायाांची भाहशती द्या. 
३] लेगनयच्मा वयकतमा बखूांडाच्मा लवधान्ताचे िीकातभक स्ऩष्टीकयण कया 
 4] बौलतक बगूोरळास्त्राचा इतय ऩथृ्लीच्मा ळास्त्राळी अवरेरा वांफध स्ऩष्ट कया . 
५] “बगूलबथक काऱ “[Geologic time] म्शणजे काम ?तमाांचे [Eras,Periods,and Epoch] 

   क्रभलाय वलवलध वांफांलधत घिनाांचे स्ऩष्टीकयण कया.  

६] प्रेि िेक्िोलनकच्मा वांकल्ऩनेचे लणथन कया. 
७] बपू्रषोब  म्शणजे काम ?तमाभऱेु लनलभथत बआूकायाांचे लणथन कया. 
८] बखूांड लनभाथणकायी बशूारचारी कोणतमा आशेत? तमाांच्माळी वांफांलधत बआूकायाांचे लणथन कया 
९] ऩथृ्लीच्मा ऩलथत लनभाथणकायीळक्ती आस्ण वांफांलधत बआूकायाांचे लणथन कया  

१०]बकूां ऩ म्शणजे काम ? बकूां ऩ लनलभथतीची कयणे ल ऩयीणाभ वाांगा  

११]ज्लाराभखुी उद्दबेदनाभऱेु लनलभथत वलवलध बआूकायाांची भाहशती लरशा  

१२] वलदायण म्शणजे काम ? वलदायणाच्मा लबन्न प्रहक्रमा ल प्रकाय स्ऩष्ट कया . 
१३ नदीच्मा वांदबाथत वांचमन कामथ कोठे ल काां प्रबाली ठयते ? वांचमन कामाथभऱेु लनभाथण शोणायी बरूूऩे    
क्रभळ्स्ऩष्ट कया. 
१४] नदीच्मा खनन चक्राची वांकल्ऩना [Concept of Cycle of Erosion] स्ऩष्ट कया  
15] नदीचे ऩनुरुज्जीलन म्शणजे काम ? तमाची कायणे कोणती? तमाभऱेु लनभाथण शोणा-मा 
   स्थराकृतीचे लणथन कया . 
१६] हशभनदीच्मा खनन कामाथभऱेु लनभाथण शोणा-मा बआूकायाांची भाहशती लरशा . 
१७]चुनखडीच्मा प्रदेळात बभूीगत ऩाण्माच्मा द्रालनीकयण क्रीमेभऱेुलनलभथत बआूकायाांची भाहशती लरशा. 
१८] ला-माच्मा  खनन कामाथलय ऩरयणाभ कयणाऱ्मा घिकाांची भाहशती लरशा. 
१९] वागयी रािाांच्मा अऩषम कामाथभऱेु लनलभथत ब ूआकाय स्ऩष्ट कया. 
२०] वागयी रािाांच्मा वांचमन कामाथभऱेु लनलभथत ब ूआकायाांची थोडक्मात भाहशती लरशा . 
 

  ऱर्घुत्तरी प्रश्न  04 Marks 

 

 १] बरूूऩ ळास्त्राची व्माखा कया 
2] वभकां ऩ येऴा ल वभकारयेऴा मातीर पयक स्ऩष्ट कया . 



३] वांलभश्र ज्लाराभखुीळांकु दळथवलणायी वफुक आकृती काढा. 
४] बपू्रषोब [Distrophism] म्शणजे काम ?  

५]  ऩथृ्लीचे अांतयांग दळथवलणायी वफुक आकृती काढा  

६] बकूां ऩाचे ऩरयणाभ वाांगा. 
७] गि ऩलथत कवे लनभाथण शोतात . 
८] हशभोढ म्शणजे काम? तमाचे प्रकाय वाांगा . 
९] अधोभखुी ल उध्व्भुथखी रलणस्तांब मातीर पयक वाांगा . 
१०] “U’ आकायाची दयी दळथवलणायी वफुक आकृती काढा  

११] रोंफती दयी दळथवलणायी वफुक आकृती काढा . 
१२] पीमाडथ म्शणजे काम?  

१३] बछूत्र खडकाांची लनलभथती स्ऩष्ट कया   

१४] ‘फायखन ‘दळथवलणायी वफुक आकृती काढा  

१५] झुजेन ल मायदांग‘दळथवलणायी वफुक आकृती काढा. 
१६] हशभोढलगयी  ल भेऴळीरा मातीर पयक वाांगा. 
१७] अांतलनथलभथत अस्ननजन्म खडकाची आकृती काढा   

१८] ऩयूति कवे लनभाथण शोतात . 
१९] फडुीत वागयी तिाच्मा कभीत कभी तीन बरूुऩाांचा नाभोल्रेख कया  

२०] लाऱूच्मा िेकडमाांचे का ल कवे स्थानातय शोते . 
२१] लळरायव मा तमु्शाव काम अथथफोध शोतो. 
२२] वागयी गशुा दळथवलणायी आकृती काढा. 
२३] “प्रामा “म्शणजे काम ? 

२४] रोएव भदैानाांची लनलभथती कळी हशते ते वाांगा . 
२५] ळषु्कप्रदेळात कोणती खनन हक्रमा अलधक प्रबाली अवते ?का ? 

२६] घडमाांचे वलवलध प्रकाय वाांगा. 
२७] भ्रळ म्शणजे काम ?तमाची लनलभथती कळी शोते ? 

२८] दैतम वोऩानची आकृती काढा . 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     



जे.एम. पटेऱ महाविद्याऱय भंडारा 
भूगोऱ विभाग 

प्रश्नकोष    (बी.ए.सेम.४ ) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

दीर्घोत्तरी प्रश्न  08 Marks 

 १] भानली बगुोराचे स्लरूऩ ल व्माप्ती वलळद कया. 
 २] भानली लांळाची व्माखा वाांगनू बायतातीर भानली लांळाचे लगीकयण कया. 

 ३] भानली लांळाच्मा लगीकयणाचे आधाय वाांगा 

 ४] भानली उतक्राांतीचे वलवलध’ िप्ऩे स्ऩष्ट कया. 

 ५] बायतातीर भानली लांळाचे लगीकयण कया. 

 ६] ऩलथतीम प्रदेळातीर भानली जीलन स्ऩष्ट कया. 

 ७] गोंड आहदलावीची ववलस्तय भाहशती लरशा. 

 ८] ळीत प्रदेळातीर भानली जीलनाची ववलस्तय भाहशती लरशा. 

 ९] फळुभेन आहदलावी जभातीची ववलस्तय भाहशती लरशा. 

 १०] रोकवांखेच्मा वलतयणालय ऩरयणाभ कयणाये घिक स्ऩष्ट कया . 

११] रोकवांखेच्मा स्थराांतयालय ववलस्तय लरशा . 

१२] रोकवांखेचे जागलतक वलतयन वलऴद कया  

१३]बायतातीर रोकवांखेच्मा वभस्मा वाांगनू तमालयीर उऩाम वाांगा  

ऱर्घुत्तरी प्रश्न  04 Marks 

१४] भानली बगूोराच्मा अभ्मावाचे उदे्दळ वाांगा. 

१५] भानली बगूोराच्मा अभ्मावाचे भशत्त्ल वलऴद कया. 

१६] प्रादेलळक दृष्टीकोन आस्ण लस्त ूदृष्टीकोन मातीर पयक स्ऩष्ट कया. 



१७] भानली बगूोराच्मा अभ्मावाच्मा ऩद्ती वाांगा. 

१८] भानली उतक्राांतीचे कोणतेशी दोन घिक वाांगा. 

१९] उष्ण प्रदेळातीर बौगोलरक ऩयीस्स्थती स्ऩष्ट वाांगा  

२०] ऩलथतीम प्रदेळातीर भानली जीलनऩद्दद्दतीचे लणथन कया. 

२१] बायतातीर नकाळात रोक्वांखेची घनता दळथला . 

२२] बायतातीर रोकवांखेच्मा वलतयणाची ललैळष्टे वाांगा 

२३] बायतातीर रोकवांखे लाढीलयीर कोणतेशी चाय उऩाम वाांगा . 

२४] न्मनूतभ रोकवांख्मेची वांकल्ऩना स्ऩष्ट कया 

२५] रोकवांख्मेच्मा स्थराांतयनाचे कोणतेशी चाय ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 

२६] जगातीर कभी रोकलस्तीचे चाय प्रदेळ वाांगा . 

अति संक्षऺप्त प्रश्न  02 Marks 

२७] इनर ूदळथवलणायी वफुक आकृती काढा. 

२८] भानली बगूोराच्मा चाय ळाखा वाांगा. 

२९] भानली बगूोराचे दोन कामथ वाांगा. 

३०] बायतातीर नागयीकयणाच्मा दोन वभस्मा वाांगा . 

३१] नागयीकयणाची व्माखा लरशा. 

३२] अलतरयक्त रोकवांख्मेचे कोणतेशी दोन पामदे लरशा. 

================================================================ 

 

 

 



जे.एम. पटेऱ महाविद्याऱय भंडारा 
भूगोऱ विभाग 

प्रश्नकोष    (बी.ए.सेम.५  ) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ददर्घोत्तरी प्रश्न 08 Marks 

१ ] भशायाष्टाची प्राकृलतक वलबागणी करून प्रतमेक वलबागाची थोडक्मात भाहशती लरशा  

२ ] भशायाष्टाच्मा प्राकृतीक यचनेवलऴमी ववलस्तय भाहशती लरशा . 

३] भशायाष्टातीर नद्याांलय प्राकृलतक यचनेचा ऩरयणाभ कवा झारा आशे ते स्ऩष्ट कया . 

४] भशायाष्टाच्मा शलाभानाचे स्लरूऩ ववलस्तय लणथन कया . 

५] भशायाष्टातीर ऩजथन्माच्मा  वलतयणालय ऩरयणाभ कयणाये घिक वलऴद कया . 

६] भशायाष्डातीर जांगराचे प्रकाय ल वलतयण थोडक्मात स्ऩष्ट कया 

७] भशायाष्टातीर ळेतीच्मा प्रभखु वभस्मा वलऴद करून तमालय उऩाम वचुला.  

८] भशायाष्डातीर ळेती अथथव्मलस्थेचा आधाय कवा आशे ते स्ऩष्ट कया . 

९] भशायाष्डातीर वशकायी वाखय उद्योगाचे ळेती वलकावातीर भशत्त्ल स्ऩष्ट कया 

१०] भशायाष्डातीर वतुी काऩड उद्योगाचे स्थालनकीकयण ल वलतयण मा वांफांधी वललेचन कया. 

११] रोकवांखेच्मा अलबषेत्रीम वलतयणालय आणी घनतेलय ऩरयणाभ कयणाये घिक स्ऩष्ट कया. 

१२] भशायाष्डातीर रोकवांखेच्मा घनतेचे वलतयण वाांगनू ववलस्तय भाहशती लरशा. 

  

ऱर्घुत्तरी प्रश्न 04 Marks 

११] वह्याद्री हकां ला ऩस्िभ घािाच्मा उठाल यचनेचे लणथन कया . 

१२] गोदालयी नदीच्मा जरप्रणारीची भाहशती लरशा . 

१३] भशायाष्डातीर नद्याांची ललैळष्टे लरशा. 



१४] ताऩी-ऩणूाथ जरप्रणारीचीललैळष्टेस्ऩष्ट कया. 

१५] भशायाष्डातीर ऩजथन्माची ठऱक ललैळष्टे वाांगा. 

१६] भशायाष्डाच्मा नकाळात ऩजथन्मछामेचा प्रदेळ दाखला  

१७] ] भशायाष्डाच्मा नकाळात ऩस्िभ लाहशनी नद्या काढा. 

१८ ] नरैुतम भान्वनू काऱ म्शणजे काम. 

१९] ऩजथन्म छमेचा प्रदेळ म्शणजे काम . 

२० ] भशायाष्डातीर जांगराचे आलथथक भशत्त्ल वलऴद कया . 

२१ ] भशायाष्डातीर लन वांलधथनालय उऩाम वाांगा . 

२२ ] भशायाष्डातीर जांगरालय आधारयत उद्योगाची नाले वाांगा . 

२३] भशायाष्डाच्मा नकाळात जांगराचे प्रकाय दाखला . 

२४] भशायाष्डातीर ळेतीच्मा वाभास्जक वभस्मा वाांगा. 

२५] वलदबाथतीर दगडी कोऱश्माचे वलतयण लरशा  

२६] भशायाष्डाच्मा नकाळात म्मागनीज उतऩादक प्रदेळ दळथला  

२७] ग्राभीन ल ळशयी स्थराांतयाची कयणे वाांगा . 

अिीसंक्षऺप्त प्रश्न  02 Marks 

२८] भशायाष्डातीर भशतलाचे हकल्रे वाांगा. 

२९] कृष्णेच्मा उप्न्द्याची नाले वाांगा . 

३०] गोदालयी नदीलयीर तीथथषेते्र वाांगा. 

३१] भशायाष्टातीर ऩस्िभ लाहशनी नद्याांची नाले वाांगा. 

३२]कोकणचे शलाभान कवे आशे ‘ 

३३] जांगर उतऩादनाची ऩाच नाले वाांगा . 

३४] कोणतमा ऩांचलावऴथक मोजनेत आधुलनक तांत्रसानाचा ळेती षेत्रात लाऩय झारा. 



३५] दगडी कोऱश्माच्मा ऩाच प्रकायाांची नाले वाांगा  

३६] खान्देळातीर ्दोन वाखय कायखान्माची नाले वाांगा . 

३७] काऩड उद्योगावाठी भुांफईरा बायताचे काम म्शणतात. 

३८] रोकवांखेच्मा वलतयणाचे ऩाच आलथथक घिक वाांगा.  

३९] स्थराांतयाच्मा चाय प्रकायाांची नाले वाांगा. 

४०] भानली वांऩदेची व्माख्मा वाांगा . 

===================================================================
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जे.एम. पटेऱ महाविद्याऱय भंडारा 
भूगोऱ विभाग 

                             प्रश्नकोष    (बी.ए.सेम.६) 
 
 

ददर्घोत्तरी प्रश्न  08 Marks 

१ ] बायताचे प्राकृलतक दृष्टीकोनातनू वलबाजन करून कोणतमाशी एका वलबागाचे लणथन कया . 

2] उत्तय बायताच्मा भदैानी प्रदेळाची यचना  ल भशतल स्ऩष्ट कया . 

३] हशभारम ऩलथताचे प्राकृलतक वलबाग वाांगनू तमाांचे थोडक्मात लणथन कया . 

४] हशभारमीन नद्याांची ललैळष्टे वाांगनू प्रभखु नदीप्रणारीचे लणथन कया. 

५] बायतीम ऩठायालयीर ऩलूथलाहशनी नदीप्रणारीचे लणथन कया  

६] बायतातीर शलाभानाची ललैळष्टे वाांगा . 

७] बायतातीर ताऩभान ल शलेचा दाफ माांचे वलतयण देऊन तमाांची ललैळष्टे वलऴद कया  

८] बायतातीर ऩजथन्माचे वलतयण देऊन तमाांची ललैळष्टे वलऴद कया  

९] भोवभी ला-माच्मा उतऩती वलऴमी लरशा  

१०] भोवभी ला-माचे आगभन ल भोवभी ला-माची भाघाय मा घिना थोडक्मात स्ऩष्ट कया .  

११] बायतातीर ऩजथन्माच्मा  वलतयणाचे लणथन करून तमाच्मालय प्राकृलतक यचनेचा कवा ऩरयणाभ शोतो ते 
स्ऩष्ट कया. 

१२] बायतातीर  लन वांलधथनाचा लतृ्ताांत लरशा . 

१३] बायतातीर लनाांचे प्रभखु प्रकाय ल तमाांचे वलतयण मालय लरशा . 

१४] बायतातीर रोकवांखेच्मा वलतयणालय ऩरयणाभ कयणाये घिक स्ऩष्ट कया  

१५] बायतीम रोकवांखेच्मा वभस्मा वाांगनू तमालयीर उऩाम वाांगा. 



१६] शरयत क्राांतीलय वलस्ततृ लरशा  

१७]  बायतातीर रोश ऩोराद उद्योगाचा वलस्ततृ लतृ्ताांत लरशा    

१८] ]  बायतातीर वतुी-लस्त्र उद्योगाचा वलकाव ल वलतयणाचा लतृ्ताांत लरशा    

ऱर्घुत्तरी प्रश्न  04 Marks 

१९] बायताची बौगोलरक वलवलधता स्ऩष्ट कया . 

२०] बायतात वलवलधतेत एकता आशे स्ऩष्ट कया  

२१] हशभारमाची उतऩत्ती कळी झारी स्ऩष्ट कया  

२२] उत्तयेकडीर बायतीम भदैानाांचे भशतल वलऴद कया  

२३] दस्षण बायतीम ऩठायाचे प्रादेलळक वलतयण द्या. 

२४] ऩस्िभ हकनाय ऩट्िीचे भदैान ऩलूथ हकनायऩट्िीच्मा भदैानाऩेषा कवे लेगऱे आशे ते स्ऩष्ट कया  

२५] ऩस्िभलाहशनी नद्या आस्ण ऩलूथ लाहशनी नद्या मातीर पयक स्ऩष्ट कया  

२६] बायतीम भान्वनूचा देळातीर आलथथक जीलनालय ऩरयणाभ शोतो .स्ऩष्ट कया  

२७] बायताच्मा नकाळात AW शलाभान प्रदेळ दाखला 

२८] बायतात येगयु भदृा कोठे ल का आढऱते. 

२९] बायतातीर दगडी कोऱश्माचे वलतयण लरशा . 

३०[ खलनज वांवाधनाांना देळाच्मा औद्योलगक वलकावाचा ऩामा अवे का म्शणतात. 

३१] आधुलनक काऱात खलनज तेर शे भशतलाचे उजाथ वाधन का भानरे जाते. 

३२] बायताच्मा नकाळात अलत जास्त घनतेचाप्रदेळ दाखला. 

वांस्षप्त उत्तये लरशा  

३३] बायतीम फेिाांचे भशतल लरशा. 



३४] बायतातीर ऩस्िभलाहशनी नद्याांsची नाले वाांगा. 

३५] बायताच्मा नकाळात गांगेच्मा डाव्मा तीयालयीर नद्या दाखला  

३६] लनाांचे अप्रतमष पामदे लरशा. 

३७] बायताच्मा नकाळात भाय्गननीज चे वलतयण दळथला . 

३८] जरवलद्युत ळक्तीचे भशतल.वाांगा. 

३९ ] शरयत क्राांतीच्मा उणीला लरशा . 

४०] अांतगथत व्माऩाय ल आांतययाष्डीम व्माऩाय मातीर पयक स्ऩष्ट लरशा  
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