
प्रश्नसंच 

योग्य पययाय निवडूि ववधयिे पूर्ा करय. 

१) ................ यांना आर्थिक भगूोलाच ेजनक म्हणतात. 
२) नसैर्गिक परिस्थथतीचा मानवाच्या............क्रियांवि होणाऱ्या परिणामांचा 

अभ्यास म्हणजे आर्थिक भगूोल होय. 
३) एकस्जनसी प्राकृततक प्रदेशातील आर्थिक घटकांचा सखोल अभ्यासासाठी 

...............अभ्यास पद्धती महत्तत्तवपणूि ठित.े 
४) मानव आपल्या मलुभतू गिजांच्या पतुेतेसाठी ववववध व्यवसाय कितो, 

त्तयालाच ............व्यवसाय म्हणतात. 
५) आददवासी जमातीच.े........ व.......... हे प्रमखु व्यवसाय आहेत. 
६) ............. या व्यवसायाला थथानबद्ध व्यवसाय असेही म्हणतात. 
७) गवताळ प्रदेशात प्रामखु्याने .......... हा व्यवसाय ववकससत होतो. 
८) कुशल व मौल्यवान सेवा क्रियांना........... शे्रणीच ेव्यवसाय म्हणतात. 
९) ज्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावि खतनजे उपलब्ध असतात तेथे ......... जलद 

गतीन ेहोत.े 

१०)............. हे उच्च प्रतीच ेलोह आहे. 

११) जगात लोहखतनज उत्तपादनात संयकु्त संथथानचा .......... िमाकं लागतो. 

१२) ............ हा उच्च्प्रतीचा कोळसा आहे. 

१३) कोयना जलववद्यतु प्रकल्प............... स्जल््यात कायािस्ववत आहे. 

१४) उत्ततिाखंड िाज्यात ............ जलववद्यतु प्रकल्प देशातील एक प्रमखु 
जलववद्यतु कें द्र आहे. 

१५) भािताचा दगडी कोळशाच्या उत्तपादनात जगात .......... िमांक लागतो. 

१६) कच्चा मालाच ेपक्क्या मालात रुपातंि किण्याची प्रक्रिया म्हणज े.......होय.  



१७) ........ यांनी औद्योर्गक थथातनकीकिणाचा ससद्धांत माडंला. 

१८) जगातील पदहली आधतुनक कापड र्गिणी ........या देशात सरुु झाली. 

१९) सध्या ....... शहिाला भािताच ेमँचथेटि म्हणून ओळखतात. 

२०) वथतूंची देवाणघेवाण म्हणजे ................ होय. 

२ रय थोडक्ययत उत्तरे लिहय. 

१) आर्थिक भगूोलाची व्याख्या सागंा. 
२) प्रादेसशक अभ्यास पद्धतीची व्याख्या सागंा. 
३) वथतू पद्धती म्हणजे काय? 

४) आर्थिक भगूोलाच्या व्याख्या सागंून थवरूप व व्याप्ती किा. 
५) आर्थिक क्रिया म्हणजे काय? 

६) प्राथसमक व्यवसायाची व्याख्या सागंून प्राथसमक व्यवसायांची यादी द्या? 

७) द्ववतीयक व्यवसाय कोणत ेत ेथपष्ट किा. 
८) ततृीयक व्यवसाय म्हणज ेकाय? 

९) चतुथिक व्यवसायाची व्याख्या सलहा. 

१०)औस्ष्णक ववद्यतु म्हणजे काय? 

११) जलववद्यतु म्हणजे काय? 

१२) महािाष्रातील औस्ष्णक उजाि प्रकल्पांची यादी किा? 

१३)भाितातील औस्ष्णक ववद्यतु प्रकल्पांची मादहती सलहा. 

१४) उद्योग म्हणजे काय? 

१५) आल्रेड वेबि यानंी कोणता ससद्धांत मांडला? 

१६) व्यापािाची व्याख्या सलहा. 

१७) व्यापािाच ेप्रकाि कोणते? 



१८) उद्योगधंद्याच्या थथातनकीकिानावि परिणाम किणािे घटक थपष्ट किा? 

१९) सतुी वथरोद्योगावि परिणाम किणािे घटक सववथति थपष्ट किा? 

२०) जपानमधील सतुी वथरोद्योगाचा वतृ्ततातं द्या? 

२१) साखि उद्योगाचा थथातनकीकिनावि परिणाम किणािे घटक थपष्ट किा? 

२२) कोणत्तयाही तीन प्राथसमक व्यवसाय उदाहिणासह थपष्ट किा? 

२३)लो्खातनजांच ेप्रकाि थपष्ट किा? 

२४) आंतििाष्रीय व्यापािावि परिणाम किणािे घटक सांगा? 

२५) भािताचा अंतििाष्रीय व्यापाि  

 

 


