
Q. 1 which of the following is natural issue – 

        खालीलपकैी कोणती नसैर्गिक समस्या आहे 

1. Acid rain / आम्ल पर्िन्य  

2. **Global warming / र्ागततक तापमान वाढ 

3. Ozone depletion / ओझोन -हास  

4. All the above / वरीलपैकी सवि 

Q.2.  which of the following is manmade issue –  

         खालीलपैकी मानव तनर्मित समस्या कोणती आहे – 

1. Global warming / र्ागततक तापमान वाढ/ उबदारीकरण 

2.  **Nuclear accident / अणु अपघात 

3. Ozone depletion / ओझोन –हास 

4.  All the above / वरीलपैकी सवि 

Q. 3 The term ‘Acid Rain’ was first used by –  

       आम्ल पर्िन्य ही  संकल्पना  सविप्रथम ----- यांनी मांडली. 

 a)  **R.A. Smith / आर. ए स्स्मथ 

b)  Darwin/ डार्विन 

c)  Hackle  / हॉकल 

d)  Henry Thorean / हेनरी थोरीअन 

Q.4. Ozone   gas is concentrated in the ------  layer  of atmosphere. 

       ओझोन हा वाय ूवातावरणाच्या --------- या थरात आढळतो. 

a) Troposphere / तपांबर  
b) Ionosphere / दलांबर 
c) Stratosphere  / स्स्थताबर   

d) None of above /  वरीलपैकी नाही 



Q. 5 Ozone layer is found at the height of about ------- from the earth’s surface.           

         ओझोन वाय ूथर  हा पथृ्वीच्या भपूषृ्ठापासनू  ----------- उंचीवर आढळतो .  

a) 60 to 65 kilometers / ६० त े६५ कक.मी. 
b) 10 to 20 kilometers / १० ते २० कक.मी. 
c) **25 to 30 kilometers / २५ त े३० कक.मी.  

d) वरील पैकी नाही  

Q.6. Definitions of tourism and tourists vary on the basis of ----------- 

      पयिटन आणण पयिटक यांच्या व्याखेमध्ये -----नुसार बदल होतो. 

a)  Distance travelled/ प्रवासाच्या अंतरानुसार  

b) Length of time spent / कालावधीनुसार 
c) Purpose of the trip/ प्रवासाच्या उदे्दशानुसार 

d) **All above/ वरील सवि 

Q.7 - Tourism can be broadly classified into the following types- 

           पयिटनाच ेसाधरणपणे खलील प्रकारात वगीकरण केले र्ाते – 

a)  Domestic Tourism/ देशांतगित पयिटन    

b) Inbound Tourism/ आंतरदेशीय पयिटन   

c) Outbound Tourism/ परदेशी पयिटन 

d) **All above / वरील सवि 

Q.8. Types of tourism based on the purpose of travel – 

            प्रवासाच्या उदे्दशानुसार पयिटनाच ेप्रकार म्हणर्े – 

a) Medical Tourism / वैदयककय पयिटन  

b) Adventure Tourism / साहसी पयिटन 

c) Cultural Tourism / सांस्कृततक पयिटन 

d) **All above / वरील सवि 

 



Q.9. which of the following is not an example of religious tourism – 

            खालीलपैकी कोणते उदाहरण हे धार्मिक पयिटनाच ेनाही – 

a)  Caves of Amarnath/ अमरनाथ गुहा  

b) **Manali / मनाली 
c) Golden Temple at Amritsar / अमतृसर- सुवणि मंददर 

d) Mecca and Madina / मक्का आणण मदीना 

Q.10.Which of the following state is famous for adventure tourism  

         साहसी पयिटनासाठी खालीलपैकी कोणते राज्य प्रर्सध्द आहे ? 

a) **Uttarakhand  / उत्तराखंड  

b) Bihar/ बबहार     
c) Gujarat/ गुर्रात      

d) Punjab/ पंर्ाब 

 


