
दी बोदवड सावजिनक को-ऑप. ए य.ु सोसायटी िलिमटेड 

कला वािण य व िव ान महािव ालय बोदवड 
 

 वग-टी.वाय.बी.ए.                                                                                सेिम टार- VI 
 िवषय – भूगोल                                                                                    पेपर – शा तता आिण िवकास(GE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.िचरंतर संक पना सव थम इ. स......म ये जागितक पयावरण आिण िवकास आयोगाने मांडली.  

 अ. 1980        ब.  1985        क.   1990        ड. 1995 

2. सं पूण समुदायाची आिथक व सामािजक गती घडवून आण याची ि या हणजे ........होय. 

 अ. सकारा मकता   ब.  शा तता    क.  िवकास      ड. दरडोई उ प न 

3. शा त तेचे तीन  घटक पयावरण सामािजक व.... घटक होय 

 अ. आिथक   ब. राजक य      क. सां कृितक     ड लोकसं याशा ीय 

4. िवकासाचे गिणत मांडताना...... सू  वीकारले तरच  सुटतील. 

 अ. आिथक बां िधलक चे     ब. सकारा मकतेचे  क. देश ेमाची  ड.शा तचे ड.यापैक  नाही 

5. क प उ ोग उभारले जाताना याला .........चौकट असावी. 

 अ.पयावरण संतुलनची   ब. ना याची क. यागाची      क.आिथक िवकासाची ड.यापैक  नाही 

6. शा त तेत  वतमान आिण िपढीचा िवचार केलेला असतो. 

अ. भूतकाळातील   ब.इितहास पूव    क. भिव यकाळातील   ड.यापैक  नाही 

7. क या मालावर ि या करताना............ तं ानाचा वापर केला पािहज.े 

 अ. दूषण रिहत   ब.पारंपा रक    क.आधुिनक    ड.जा त उ पादन करणा या 

8. पयावरण सं र णासाठी कनाटक म य.े........ चळवळ सु  झाली होती. 

 अ.आ पीको    ब.िचपको   क.नमदा     ड. वा   बचाव 

9. महारा ात अ णा हजारे यांनी....... येथे पाणी आडवा पाणी िजरवा ही योजना राबवली. 

 अ. राळेगण-िस ी      ब. सातारा    क.  मोरगाव    ड.कोपरगाव 

 



10. भिव यकाळातील िपढ्यां या गरजा ल ात घेऊन या गरजां या संदभात अडचणी िनमाण होऊ नये हणून वतमान 

काळातील िपढीने िनयोजन क न िवकासा या मा यमातून..... ध का न पोहोचिवता आप या गरजांची पूतता करणे हणजे 

शा तता होय. 

अ. कृती घटकांना     ब.  वातावरणाला    क.  िनयातीला   ड. पयावरणाला 

11. सह क िशखर प रषद 6 ते 8 स टबर 2000 म य.े... येथे आयोिजत कर यात आली होती. 

 अ. यूयॉक      ब. कॅनडा      क.   िमिसिसपी      ड.ओ लाहामा 

12. भारता सह....  सद य रा ांनी 2015 पयत सह क िवकास येय सा य कर यासाठी किटब ता दशिवली होती. 

 अ. 185            ब.  189         क.  187             ड. 191 

13. सह क िवकास येय यात एकूण येय  समािव  होती. 

 अ. 8               ब. 12          क.  10             ड.  14 

14. सह क िवकास येय आतील पयावरणाची शा तता िटकिवणे ह.े.. मांकाच ेआह.े. 

अ.  3              ब. 7                  क.  5                 ड.       9 

15. बालमृ यू  दर कमी करणे हे सह क िवकास येय हे  मांक  होय 

अ.  2            ब. 4             क.  3           ड.  5 

16. सह क िवकास येय मांक तीन.... संबं िधत आहे...  

 अ. िलंग समानता व ी सश करण    ब. दा र ् य दू र करणे 

 क. मातांचे आरो य सुधारण े              ड. पयावरणाची शा तता िटकिवण े

17. सह क िवकास येय....  अखेरपयत पूण करावयाची होती.  

अ.  2015        ब. 2016        क.  2017        ड. 20 18 

18. आजारां िव  लढणे हे सह  िवकास येय......... मांक होय.  

अ. 4           ब.  6        क.   5        ड.     8 

19. सह क िवकास दहापैक  ........... मांकाचे येय ाथिमक िश णा या संबं िधत आहे.  

अ.     1            ब.  3           क.  2           ड.    6 

 



20. सन 2016 म ये international food policy Research Institute ने ..............इत या देशांचा उपासमारीचा (Global 

hunger index) मोजला.  

 अ.118            ब. 122            क.  120             ड.124 

21. 2015 मधील िस  अहवालानुसार जगा या एकूण लोकसं येपैक  लोक कुपोिषत आहेत. 

अ. आठ  %        ब. अकरा  %     क.  दहा  %        ड. तेरा % 

22. जगातील एकूण कुपोिषत पैक  य  भारतात आहेत.  

अ. 22           ब.  24         क. 26              ड. 28 

23. भारतातील 12 या पंचवािषक योजनेत ल  कि त केले गेल े

 अ.सवसमावेशक व शा त िवकास  ब.  ग रबी हटाव     क. दूषण िनमूलन      ड.जैविविवधता 

24. झोपडप ीत राहणा या लोकां या राहणीमानात सुधारणा करणे हे येय मांक मधील एक येय होय. 

अ.    9     ब. 5      क.  7       ड.11 

25. पयावरण सं र ण संवधन व या बाबी शा त िवकासाची संबं िधत आहे 

 अ. राजक य प रि थती ब. आिथक उ पादन      क.  दा र ्य िनमूलन     ड. सं कृती 

26. सन 1983 मधील पयावरण व िवकासाबाबत या जागितक आयोगाचे अ य  होत.े  

 अ.हलम ूटलँड   ब. थामस मेरी      क.िडसूजा     ड.यापैक  नाही 

27. खिनज तेल व कोळसा ही ...............ऊजा साधने आहेत 

 अ. अ य        ब. अपारंप रक        क. य     ड.यापैक  नाही 

28. सौर ऊजा ही उजा साधना म ये मोडत.े 

अ.  य   ब.  कृि म   क.  पारंपा रक       ड.  अपारंपा रक 

29. जुल-ै2014 म ये कलमी शा त िवकासाची येय िनिमती कर यात आली.  

अ.  17        ब.  20       क.  18        ड.22 

30. 2030 शा त िवकास अजडया म ये एकूणउि े ठरवली आहेत.  

 अ. 15        ब. 16       क.   17        ड.  18 

31. पयावरण व हवामान यासंबंधी शा त िवकास येय मांक आहे.  

 अ. दहा      ब.  बारा     क.   अकरा     ड. तेरा 



32. समु  व सागरी संसाधनाचा शा त वापर हे शा त िवकास येय मांक आहे.  

 अ. 10           ब. 14          क. 12         ड.  16 

33. शा त िवकास येये मांक सोळा म ये काश टाकलेला आह.े  

अ.  शा  वत उ पादन     ब. वनां चे अवमू यन थांबिवणे   क. सवासाठी पाणी  ड. सवाना याय 

34. हे पयावरण पूरक असे तं ान आह.े  

 अ. पॉली हाउस चा वापर   ब.  औि णक ऊजा     

  क. रासायिनक खते   ड . लाि टक कॅरीबॅग िनिमती 

35. देशा या एकूण भागापैक  भाग वना छािदत हवा. 

 अ.   11 %      ब.  22   %   क. 33 %     ड.  44% 

36. सन 1997 म ये देशात  योटो प रषद संप न झाली.  

 अ. जपान     ब. ा स     क.  जमनी    ड.   बेि जयम 

37. 1997 म ये यािदवशी कोटो ोटोकॉल् वीकार यात आला.  

अ.  5 िडसबर     ब. 7 िडसबर       क.  9 िडसबर      ड. 11 िडसबर 

38. व छ िवकास तं  ही अंतगत तयार केली गेली.  

 अ. वसुंधरा प रषद   ब.  योटो ोटोकॉल     क. मॉडेल प रषद     ड. कॉप 25 

39. हा व छ िवकास तं ाचा हेतू  आहे.  

 अ. कृषी उ पादन वाढिवणे   ब.औ ोिगक िवकास करणे  

क.आरो या या सोयी िनमाण करण े    ड.ह रतगृह वायूचे उ सजन कमी करणे.  

40. पासून  योटो करार लागू झाला.  

अ. 16 फे ुवारी 2000   ब.16 फे ुवारी 2005   क.  16 फे ुवारी 2002   ड. 16 फे ुवारी 2010 

41. भारताने ..........म ये  योटो कराराला मा यता िदली.  

 अ.ऑग ट 2001   ब. ऑग ट 2002   क.ऑग ट 2003   ड.ऑग ट 2004 

42. अनुसूची 1 म ये .......... देश आहेत. 

अ. 40            ब.42           क. 43           ड.49 



43. ..............वापर क न ऊजा बचत होऊन शा त िवकासात भर लागेल. 

अ. सौर ऊजचा    ब. अण ुऊजचा     क.  औि णक ऊजचा   ड.यापैक  नाही 

44. व यजीवां चे यां या अिधवासातच केलेले संवधन हणजे होय.  

अ. मूल थानी संवधन    ब. इतर  संवधन      क.पर थानी संवधन 

45. 1970 मधील िचपको आंदोलनाचे नेतृ व यांनी केले. 

अ. सुंदरलाल बहगुणा     ब.अ णा हजारे     क.किवता पाटकर      ड.िवनोबा भावे 

46. देवराया साठी मह वाचे ठरतात 

 अ.आिथक िवकासासाठी             ब.व य जैविविवधते या संवधनासाठी 

क. देवपूजेसाठी                    ड. यापैक  नाही 

47. व यजीवांची यां या अिधवासात संवधन न करता इतर  संवधन करणे हणजेच होय. 

 अ. मूल थानी संवधन     ब. जल थानी संवधन     क.पर थानी संवधन    ड. यापैक  नाही 

48. खालीलपैक ............ देश सवािधक जैविविवधता संप न देश आहे 

 अ. उ ण किटबंधीय देश       ब.  टुं ा    क. समशीतो ण     ड.  वाळवंटी 

49. राज थानातील िब ोई समाजाने............... ा यांचे सं र ण क न जैविविवधता संवधना या मोठा हातभार लावला आहे.  

 अ. वाघ    ब.  िसंह       क.   िचतळ      ड.    काळवीट 

50. रा ीय उ ानात................ ला सं र ण िदले जात.े  

 अ. ाणी   ब. व यजीव व वन े    क. सं पूण प रसं था   ड. यापैक  नाही 

51. वनांचा नाश झा यास......... प रणाम उ वतात. 

 अ.व यजीव हास   ब.  दु काळ       क. जिमनीची धूप     ड.वरील सव  

52. चं पूर िज ात रा ीय उ ान आह.े 

 अ.ताडोबा      ब. चांदोली      क. पच     ड. माळढोक 

53. भारताच ेपंत धान यांनी व छ भारत अिभयान सु  केल.े  

 अ. मा. नर  मोदी  ब. मा. राजीव गांधी क. मा. मनमोहन िसंग  ड.मा. नरिसंहराव 

 



54. महारा  म ये ाम व छता अिभयान यां या नावान ेचालवल ेजात.े  

अ. महा मा फुल े   ब.संत गाडग ेबाबा     क.कमवीर भाऊराव पाटील    ड.यापैक  नाही 

55. आरो य व कुटंुब मं ालयाने 2015 साली आरो य संदभात या उप माला ारंभ केला.  

 अ.िनरामय जीवन ब. दीघ आरो य   क.आयुवदातून आरो य    ड.कायाक प 

56. 1992 म ये वसुंधरा िशखर प रषद ...........देशात संप न झाली.  

 अ. ाझील       ब. ा स       क. इं लंड       ड. बेि जयम 

57. वसुंधरा िशखर प रषदेत जगातील......... रा ां नी सहभाग न दिवला. 

अ. 150           ब. 15         क.152        ड.156 

58. 7 जून 2007 रोजी या देशात G-8 प रषद संप न झाली 

अ. जमनी    ब.  ा स       क. रिशया    ड. यु एस ए 

59. जी 8 या प रषदेत अमे रका, रिशया ,जमनी , ा स ,इटली, जपान, कॅनडा व या देशांचा समावेश होता.  

 अ. ीलंका    ब.  भारत    क.  चीन   ड. ि टन 

60. योटो ह ेशहर या देशात आह.े . 

अ. जपान       ब. ा स     क. कॅनडा    ड. जमनी 

61. मॉि यल पयावरण िवषयक जागितक प रषद साली पार पडली 

 अ.1980    ब.  1987    क. 1955    ड. 2000 

62. अजडा-21 ही िनयमावली प रषदेचा एक भाग आह.े  

अ. क्योटो      ब. टॉकहोम        क. वसुंधरा      ड.जी8 

63. योटो करार ................साली य ात लाग ूझाला. 

 अ.2002           ब.2008      क.2005        ड. 2011 

64. रा ीय पयावरण धोरण वष  तयार कर यात आल े

 अ.2001       ब. 2005       क. 2010       ड. 2006 

65. 1992 म ये ................येथ ेवसुंधरा प रषद संप न झाली.  

अ. जोहा सबग   ब. अमे रका       क. रओ डी जानेरो   ड.यापैक  नाही 



66............. म ये टॉक होम प रषद संप न झाली.  

अ. 1972        ब. 1974              क.  1976         ड.1978 

67. म य ेवन संवधन कायदा कर यात आला.  

अ. 1972          ब. 1980      क. 1990        ड.1988 

68. म य व यजीव संवधन कायदा कर यात आला.  

अ. 1972      ब.1980        क.1988         ड. 1989 

69. रओ लस ट्वटी प रषद या देशात पार पडली. 

 अ. ाझील         ब. ा स    क. चीन           ड.जपान 

70. तापमान वाढीसाठी हा वाय ूकारणीभूत आह.े  

 अ. काबन       ब. ऑि सजन        क. नाय ोजन  ड.यापैक  नाही 

71. ............हा वाय ूवातावरणातील अितनील िकरणांच ेशोषण करतो. 

अ. ओझोन         ब. नाय ोजन    क.  िनऑन   ड.यापैक  नाही 

72. ही संघटना वातावरण बदलांचा अ यास करते.  

अ. आयपीसीसी           ब. इ ो         क. नासा  ड.यापैक  नाही 

73. काझीरंगा ह ेरा ीय उ ान कशासाठी िस  आह े

 अ.वाघ       ब. िसंह       क.गडा            ड. अ वल 

74. राजीव गांधी रा ीय उ ान या िठकाणी आह.े 

अ. मेळघाट    ब. बोरीवली    क.  पच  ड.यापैक  नाही 

75. आ ल पज य ........... याचा  प रणाम आह.े  

अ. आिथक असंतुलन    ब.पयावरण असंतुलन      क. उ ोगाची वाढ  ड.यापैक  नाही 

76.कॉप 25 हवामान िवषयक प रषद देशात संप न झाली 

अ. पेन       ब. जमनी       क. ि टन     ड. जपान 

77. रओ  लस ट्वटी प रषद साली संप न झाली.  

 अ.2010         ब.2012      क. 2016      ड. 2014 



78. रओ लस ट्वटी प रषदेची सद य सं या िकती होती 

 अ. 185       ब. 187        क. 192           ड. 200 

79. रओ घोषणाप  पानाचं ेआह.े  

 अ.55           ब.65           क.60            ड.70 

80. जी 8 प रषद 2007 म य ेजमनीतील येथ  ेसंप न झाली.  

 अ.Rhur       ब.  Rhyayligandam      क. Gutenbarg   ड. यापैक  नाही 

81. .............हा िदवस जागितक वसुंधरा िदन हणून ओळखला जातो 

अ. 1 िडसबर     ब. 15 नो हबर       क.  22एि ल ड. यापैक  नाही 

82. .....हा िदवस जागितक ओझोन िदन हणून ओळखला जातो 

अ. 01 मे       ब. 22 स टबर    क. १६  स टबर      ड.12 जानेवारी 

83. वातावरणाम ये सवात जा त............ या वायूचे माण आह.े  

अ. नाय ोजन         ब.  ऑि सजन  क.   काबन डाय-ऑ साइड ड. यापैक  नाही 

84. .........हा देश सवात जा त जैविविवधतेचा हणून ओळखला जातो 

अ.  िनलिगरी पवत   ब. सातपुडा पवत   क.  अरवली पवत     ड. स ा ी पवत 

85. नाय ोजन वायू चे सवात जा त उ सजन................. येथून होते. 

 अ. रासायिनक खतांचा वापर 

 ब. वातानुकूिलत यं  

 क. स दय साधनांचा वापर 

 ड. यापैक  नाही 

 


