
प्र.१ दिलले्या पयाायाांपकैी योग्य पयााय निवडूि नवधाि ेपरू्ा करा:  ४ 

१) __________ही िनिर्वानहिी जलवाहतुकीसाठी उपयुक् त आह.े  

अ) पॅटािा        ब) झ ांगू ििी       क) पॅराग् वे ििी       ड) निग्रो ििी  

 

२) सावो पावलोचा सुपीक प्रिशे_________च्या उत् पाििासाठी सुयोग्य आह.े  

अ) अििस       ब) चहा         क) ताग          ड) कॉफी  
 

३) भारताला_________साली स्वतांत्र निळाले.  

अ) १९५१        ब) १९४७          क) १९६१         ड) १९९१  
 

४)  भारत हा जगातील एक___________िशे आहे.  

अ) नवकसिशील         ब) नवकनसत         क) अनवकनसत       ड) खूप नवकनसत  
 

प्र.२ योग्य जोड्या जळुवा.  ४ 

 ‘अ’ गट (िागरी टक् केवारी) ‘ब’ गट (कें द्रशानसत प्रिशे) 

१) २१-४० अ)  दिल् ली  

२) ८१-१०० ब) दिव आनर् ििर्  

४) ६१-८० क) िािरा िगरहवेली  

४) ४१-६० ड) अांििाि आनर् निकोबार  
 

 

प्र.३ एका वाक् यात उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी - ४) ४ 

१) भारतातील िागरीकरर्ाचा कल २०११ साल कीती टक् के होता?   

२) भारताच ेस्थाि कोर्त्या गोलाधाात आह?े   

३) ब्रा ीलिधील उच् चभूिीची िावे नलहा.   

४) भारतात कोर्त्या िनहन्यात पावसाळा असतो?   

५) ब्रा ीलच्या दकिार् याजवळ कोर्ते प्रवाह वाहतात?   

प्र.४ (अ) िकाशाच ेकाळजीपवूाक वाचि करुि खालील प्रश िाांची उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी चार)  ४ 
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 १) ब्रा ीलच्या उत् तर दिशलेा कोर्त्या िशेाांची सीिा लागत?े १ 

 २) ब्रा ीलच्या िनिर् दिशलेा कोर्त्या िशेाांची सीिा लागत?े १ 

 ३) ब्रा ीलच्या पूवा दिशलेा कोर्त्या िशेाांची सीिा लागत?े १ 

 ४) ब्रा ीलच्या पनश चि दिशलेा कोर्त्या िशेाांची सीिा लागत?े  १ 

 ५) ब्रा ीलच्या पूवा दिशलेा कोर्ता िहासागर लागतो?  १ 

 ६) वरील िकाशा आपल्याला कशाबिि्ल िानहती ितेो?  १ 

 (ब) भारताच्या िकाशात खालील बाबी भरा. (कोर्तहेी चार)  ४ 

 १) दिल् ली    २) केरळ      ३) झहांिी िहासागर     ४) ८२° ३०’E       ५) िीव      ६) लिद् वीप  

प्र.५ खालील नवधािाांची भौगोनलक कारर् ेनलहा.  (कोर्तहेी - २) ६ 

१) िशेाच्या सवाांगीर् नवकासासाठी वाहतूक िागाांचा नवकास उपयुक् त ठरतो.   

२) गांगेच्या िुखाकडील िैिािी प्रिशेाचा औद्योनगक नवकास  ाला आह.े   

३) ईशान्य िान्सूि वार् याांिुळेही भारतात पाऊस पडतो.   

४) भारताप्रिार्े ब्रा ीलिध्येही प्रार्ी व विसांवधािाची गरज आह.े    

प्र.६ अ) खालील तक् ता परू्ा करा. (कोर्तहेी तीि) ६ 



 अ.क्र. विाांचा प्रकार  गुर्धिा  भारतातील प्रिशे ब्रा ीलिधील प्रिशे  

१. उष्र् कटटबांधीय विे     

२. निि वाळवांटी  

काटेरी विे  
   

३. सॅव्हािा     

४. उष्र्कटटबांधीय निि पाि डी    

५. गवताळ प्रिशे     
 

 

 ककां वा  

 आ) भारत आनर् ब्रा ील याांच्यातील व्यापाराचा आलखे दिला आह.े त्याच ेवाचि करुि पढुील प्रश िाांची उत् तरे नलहा. 

(कोर्तहेी तीि)  

६ 

१) १) कोर्त्या वर्षी भारतािे ब्रा ीलकडूि आयात 

केलेले िुल्य ब्रा ीलला नियाात केलेल्या िूल्यापेिा 

अनधक होत?े 

२) कोर्त्या वर्षी भारताचे ब्रा ीलशी  ालेले 

व्यापार सांतुलि सवाात अिुकुल होते 

३) २०१३ साली  ालेल्या व्यापार सांतुलिाबाबत 

भाष्य करा. 

४) कोर्त्या वर्षाापासूि भारताच्या नियाातीचे 

िूल्य ब्रा ीलकडूि  ालेल्या आयातीच्या 

िूल्यापेिा जास्त आह?े 

 

 

प्र.७ थोडक्यात उत् तरे नलहा. (कोर्तहेी िोि)  ८ 

१) प्राकृनतक रचिा आनर् अांतगात जलवाहतूक.   

२) िेत्रभेटी िरम्याि कचर् याचे व्यवस्थापि कसे कराल?   

३) भारताच्या शेजारील राष्ट्र.े  

४) भारत आनर् ब्रा ील या िशेाांिधील हवािािाची तुलिा करा.   
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