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1. खालीलपैकी कोणते सर्ाात स्थथर पररसंथथा अहे? 

ऄ. महासागर 

ब. र्ाळरं्ट 

क. र्ने  

ड. डोंगर 

2. चार जैर्रासायस्नक चक्ांपैकी कोणता एक नाही? 

 ऄ काबान 

 ब नायट्रोजन 

 क ऑस्ससजन 

ड फॉथफरस 

3.  हर्ामान बदल म्हणजे... 

 ऄ ओझोन थर कमी होणे 

 ब जागस्तक तापमानर्ाढ 

 क जैर्स्र्स्र्धता 

 ड जमीन गैरव्यर्थथा 

4. पयाार्रणीय स्िक्षणाचा थर्तंत्र स्र्षय म्हणून स्िकर्णे ह े….र्ापरून केले जाऊ िकते   

ऄ ऄंतःस्र्षय दषृ्टीकोन 

ब बहु-स्र्षयक दषृ्टीकोन 

क स्र्षयापलीकडे दषृ्टीकोन 

ड स्र्षयात दषृ्टीकोन 

 

 

 

 



5. पयाार्रण स्िक्षणाचे एक उद्दीष्ट अह े. 

ऄ सादरीकरण 

ब सहभाग 

क योग्यता 

ड कायाक्षमता 

 

6. िाश्वत िेतीच्या स्र्कासासाठी कौट ंस्बक िेती महत्र्ाची अह ेकारण? 

ऄ. प ढील स्पढीसाठी िेतीची जमीन जपण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन नाही. 

ब. कौट ंस्बक िेतात अस्ण िेतजस्मनींमध्ये एक मजबूत जोड अह ेजी सहसा  

 स्पढ्यातेस्पढ्या ददली जाते. 

क. कौट ंस्बक िेती ही एक ऄरै्ध कृती अह.े 

ड. कौट ंस्बक िेती ही एक सामास्जक द ष्कमा अहे. 

 

7. कौट ंस्बक िेतीच्या सामास्जक िास्त्रीय दषृ्टीकोनात कौट ंस्बकमूल्ये, एकता, र्चनबद्धता 

अस्ण?  

ऄ.सजानिीलता 

ब.र्ापर 

क.सातत्य 

ड.संप्रेषण 

8. ताळेबंदाच्या या र्जाबाजूला संसाधनांचा र्ापर करणारे उपक्म अहते जे मानर्ी जीर्नास 

समथान दतेात , जसे की उजाा र्ापर , लाकूडलॉगगग, आमारत बांधकाम , िेती, मासेमारी अस्ण 

त्या सर्ा दक्यांनी तयार केलेला कचरा. 

ऄ. एकूण 

ब. सकारात्मक 

क. र्जा 

ड. सरासरी 



 

9. र्नीकरण ह े_______ अधाररत जंगलाचे र्ातार्रण व्यर्थथास्पत करण्याची , अपल्या 

संरक्षण, करमण कीसाठी अस्ण व्यार्सास्यक तसेच औद्योस्गक र्ापरासाठी र्ापरली जाणारी 

प्रथा अह.े 

ऄ. नफा 

ब. पगार 

क. दक्याकलाप 

ड. ज्ञान 

 

10. जंगलतोड, दारूचे पर्ातीय जीर्नार्र होणारे नकारात्मक प्रभार् अस्ण गंगानदीच्या 

अरोग्यासंदभाात जागरूकता र्ाढस्र्ण्याच्या उपायांद्वारे त्यांनी / स्तने जागस्तक थतरार्र 

योगदानददले. 

ऄ.स ंदरबन बहुग णा 

ब. स ंदरलाल बहुग णा 

क. स ंदरक मारबहुग णा 

ड. स ंदरगसग बहुग णा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Answer Key 

1. ऄ 

2. क 

3. ब 

4 ऄ 

5 ब 

6. ब 

7 क 

8. क 

9.  ड 

10. ब 

 

 

 


