
                                  SYBA – PAPER NO – III 
………………………………………………………………………………………………… 
 

1) कारल वामय मा अभेरयकन तसाॊच्मा भतानुवाय कृऴीचा उगभ ल वलकाव कुठे झारा. 
नदीच्मा खोऱ्मात  

डोंगयाऱ ऩयदेळात 

डोंगय-उतायालय 
भैदानी ऩयदेळात 

2) कृऴी बूगोर शी कोणत्मा बूगोराची प्रभुख ळाखा आशे. 
आर्थलक  

औद्योर्गक 

 भानली 
 प्राकृर्तक 

3) ............ शा बायतीम अथलव्मलस्थेचा आधाय बूत घटक वभजरा जातो. 
उद्योग  

लाशतूक  

ळेतीषेत्र  

ततृीम व्मलवाम 

4) प्राचीन काऱात खेड्मात कुटीय ल रघुउद्योग शोते.ऩयॊतु ते ............. माॊच्मा याजलटीत नष्ट झारे. 
आमल  
भोगर  

ऩेळले  

इॊग्रज 

5) बायतीम रोकाॊना वलालर्धक योजगाय कोणत्मा षेत्रातून र्भऱतो. 
उद्योग   

फाॊधकाभ 

ळेती  
रयटेर 

6) इॊग्रॊडभध्मे.......... क्ाॊती नॊतय औद्योर्गक क्ाॊती झारी. 
भच्छी 
कृऴी  
खर्नज   

ऩोराद कोऱवा उत्खनन 

7) ............. भुऱे ळेतची कामलषभता आणण उत्ऩादनात भोठी लाढ झारी. 
बाॊडलर  

आधरु्नकीकयण  



ळशयीकयण  

माॊवत्रकीकयण 

8) फाॊगरादेळ,भरेर्ळमा,श्रीरॊका,अयफ अर्भयाती,ऩाककस्तान,नेऩाऱ,मा देळाॊना बायतातून वलालर्धक कोणत्मा 
लस्तूॊची र्नमालत केरी जाते. 
काॊदे  

टोभॅटो   
अन्नधान्म  

बाजीऩारा 
9) आर्ळमा खॊडातीर बायत आणण .............मा देळात ळेती शाच फशुताॊळ रोकाॊचा प्रभुख व्मलवाम आशे. 
ऩाककस्तान  

फाॊगरादेळ  

चीन  

इॊडोनेर्ळमा 
10) बायतीम ळेतीभधनू ककती शॊगाभात उत्ऩादन घेतरे जाते. 
एक 

दोन 

तीन 

चाय 
11)  ऩालवाळ्मात घेतल्मा जाणाऱ्मा वऩकाॊना कोणत्मा   शॊगाभातीर वऩकॊ  म्शणतात. 
खयीऩ  

यब्फी  
ऩालवाऱी 
भान्वून 

12) कशलाळ्मात घेतल्मा जाणाऱ्मा वऩकाॊना कोणत्मा शॊगाभातीर वऩकॊ  म्शणतात. 
खयीऩ 

यब्फी  
भान्वून  

कशलाऱी 
13) जभीन कामद्यातीर वुधायणाचे पामदे अर्तळम थोडक्मात आणण वोप्मा बाऴेत कुणी वाॊर्गतरे आशेत. 
डॉ स्लाभीनाथन  

डॉ कृष्णा  
डॉ रेशाज  

डॉ यॊधला 
14) शरयत क्ाॊतीचे मळ ळेतीच्मा............. लय अलरॊफून आशे. 
माॊवत्रकीकयणालय  



औद्योगीकयनालय 
बाॊडलर ऩुयलठ्मालय 
फाजायऩेठेलय 
15) ............... प्रकायच्मा ळेतीभध्मे उत्ऩाकदत भाराची प्रतलायी,त्माॊची वाठलणूक,लाशतूक इत्मादी 
जफाफदाऱ्मा खयेदीदायारा ऩाय ऩाडाली रागते . 
उत्ऩादक ळेतीत 

बाॊडलरी ळेतीत 

कयाय ळेतीत  

व्माऩायी ळेतीत  

16) ओरयवाभध्मे इस्रोने ग्राभवैट प्रकल्ऩ वुरु केरा आशे मा प्रकल्ऩाचा शेतू ळेतकऱ्माॊचे.......... कयणे शा 
आशे. 
ऩुनललवन  

वफरीकयण  

खाजगीकयण  

औद्योगीकयण 

17) 1980 - 90 दळकाच्मा वुरुलातीव कयाय ळेतीभुऱे कोणत्मा देळाचा कृऴी वलकाव घडून आरा आशे. 
णव्शएतनाभ  

बायत  

थामरॉड  

चीन 

18) बायतात आता.................  ळेतीची वुरुलात झारी आशे. 
ऩमलटन  

औद्योर्गक  

ऩमाललयण ऩूयक  

भवारा 
19) ज्मा ळेतीत यावामर्नक खते ककटकनाळके योग वॊलधलक औऴधाचा लाऩय केरा जात नाशी.त्मा ळेतीरा 
काम म्शणतात. 
वेंकिम ळेती  
अवेंकिम ळेती  
व्माऩायी ळेती  
ऩळुधन ळेती 
20) कोणत्मा ळेतीरा आता आॊतययाष्ट्रीम भान्मता आणण कामदेळीय आधाय र्भऱारा आशे. 
तॊफाख ूळेतीरा  
कोकणी उत्ऩादनारा  
भवारा ळेतीरा  



वेंकिम ळेतीरा 
21) अरीकडीर काशी लऴालत मुयोऩ आणण उत्तय अभेरयकेत कोणत्मा ळेती षेत्रात भोठ्मा प्रभाणात लाढ 
झारी आशे. 
उद्योर्गक  

ऩमलटन  

ळेंिीम 

व्माऩायी 
22) शयबया,तूय,भटकी,शुरगा मा वऩकाॊना कोणती वऩके म्शणतात. 
कडधान्मे  

तणृधान्म  

गऱीताची 
 णजयामती 
23) बायतातीर गव्शाचे उत्ऩादन कोणत्मा शॊगाभात घेतरे जाते. 
खयीऩ  

यब्फी  
उन्शाऱी   
ऩालवाऱी 
24) कोणत्मा वऩकाॊभध्मे वलालर्धक तेराचे प्रभाण अवते.  

बुईभूग  

वुमलपुर  

वोमाफीन  

ऩाभ 

25) भशायाष्ट्रात वलालर्धक काऩवाचे उत्ऩादन कोणत्मा वलबागात घेतरे जाते. 
कोकण  

ऩणिभ भशायाष्ट्र  

भयाठलाडा 
 वलदबल 
26) भशायाष्ट्रात कृऴी शलाभानाचे एकूण ककती वलबाग केरे आशेत. 
वशा  
वात  

आठ 

नऊ  

27) बॊडाया,गोंकदमा,चॊिऩूय,गडर्चयोरी मा ऩूलल वलदबालतीर कृऴी वलबागात कोणती भदृा आढऱते. 
 काऱी 
 तऩककयी ताॊफडी 



 ऩालट्माची 
 र्चकन भातीची 
28) बायतातीर ककती टक्के ळेती र्वॊचनाखारी आशे. 
18 % 
33 % 
40 % 
42% 

29) बायतीम ळेतकऱ्माॊची कोणाकडून पवलणूक शोते.अवा आयोऩ शोतो. 
वयकाय  
ग्राशक  

दरार व्माऩायी  

फॉका 
30) थोड्मा कारालधीत उत्ऩादनात पाय भोठी लाढ शोते.त्मा ळेतीरा काम म्शणतात. 
शरयत क्ॊ ती  
कृऴी क्ाॊती   
अर्धक उत्ऩादन 

एकूण उत्ऩादन 

31) पाऱणीच्मा लेऱी ककती टक्के र्वॊचनाखारीर षेत्र ऩाककस्तान कडे गेरे शोते. 
15 % 
25 % 
35 % 
45 % 

32) बायतीम ळेतीच्मा प्रगतीभधीर प्रभुख अडथऱे कोणते. 
बाॊडलराचा अबाल  

ळेतीचे तुकडीकयण  

ळेतीची भारकी 
भान्वून ऩजलन्म 

33)........... भुऱे ळेतीचे माॊवत्रकीकयण झारे.  

औद्योगीकयणाभुऱे  

बाॊडलर ऩुयलठ्माभुऱे  

शरयत क्ाॊतीभुऱे  

वलकावाभुऱे 

34)................ भुऱे पक्त श्रीभॊत आणण भोठे ळेतकयी अर्धक श्रीभॊत फनरे. 
बाॊडलराभुऱे  

ऩयदेळी र्नमालतीभुऱे 

वयकायी कामद्याभुऱे 

शरयत क्ाॊतीभुऱे 

35) रोकवॊख्मा लाढूनशी.............. भुऱे देळ अन्नधान्माच्मा फाफतीत स्लमॊऩूणल झारा आशे. 



शरयतक्ाॊती  
ऩाणीऩुयलठा 
आधरु्नक ळेती  
तॊत्रसानाभुऱे 

36) काशी रोक शरयत क्ाॊतीरा पक्त ..............ऩीक उत्ऩादनाची क्ाॊती अवे म्शणतात. 
काजू  
ऊव  

वोमाफीन 

गशू 

37) दोन र्बन्न नदीचे खोये एकभेकाऩावून लेगऱे कयणायी येऴा अवते.र्तरा कोणती येऴा म्शणतात. 
र्बन्न ऩात्र येऴा 
वलबाजन येऴा  
ऩुय येळा  
ऩाणी ऩातऱी येळा 
38) शे्वत क्ाॊतीचे जनक कोणाव म्शटरे जाते. 
डॉ लर्गलव कुरयमन  

डॉ स्लाभीनाथन 

डॉ फोयरॉग 

डॉ ळभाल  

39) ऑऩयेळन फ्रड शा ळब्द कळावाठी लाऩयरा जातो. 
ऩूयर्नमॊत्रण 

वयकाय ऩाडणे  

शे्वतक्ाॊती  
शरयतक्ाॊती 
40) याष्ट्रीम दगु्ध वलकाव भॊडऱाचे वॊस्थाऩक कोण. 
डॉ लगीव कुयीमन  

अभतृा ऩटेर  

प्रपुर ऩटेर 

भनोज झा  
41)  देलणी जातीची गुय भशायाष्ट्रातीर कोणत्मा बागात आढऱून मेतात. 
कोकण  

ऩणिभ भशायाष्ट्र 

वलदबल 
 भयाठलाडा 
42) म्शळी मा प्राण्माचे उगभस्थान..........मा देळात आशे अवे म्शटरे जाते. 



बायत  

चीन  

अभेरयका  

आकिका  

43) भेंढ्माच्मा वॊख्मेत जगात बायताचा ककतला क्भाॊक रागतो. 
ऩकशरा 
दवुया  
र्तवया 
चौथा 
44) बायत वयकायने ऑऩयेळन फ्रड शी मोजना कधी अभरात आणरी. 
1971 वारी  
1981 वारी  
1992 वारी 
1999 वारी 
45) उष्ण ककटफॊधीम प्रदेळात प्राण्माचा वलालर्धक लाऩय कळावाठी केरा जातो. 
अन्नावाठी  
लाशतुकीवाठी  
ळेतीवाठी 
ऩमलटनावाठी 
46) जगाभध्मे गुये आणण म्शळीच्मा वॊखेभध्मे बायताचा ककतला क्भाॊक रागतो. 
 ऩकशरा 
 दवुया 
 र्तवया  
  चौथा 
47) शव्मा तळा प्रकायचे कृवत्रभ वलऴाणू र्नभालण करून वद्यणस्थतीत अवरेल्मा वऩकाभध्मे वुधायणा घडलून 
आणणे म्शणजे काम. 
करभ ऩद्धत  

जनुकीम अर्बमाॊवत्रकी 
उद्यानवलद्या  
कृऴी कल्चय 

48) एखादी ऩेळी,ऩेळीॊचा वभूश,ककॊ ला योऩट्माच्मा बागाव मोग्म ती ऩोऴणभलू्म देऊन र्नमॊवत्रत लातालयणात 
लाढवलता मेते त्मारा काम म्शणतात. 
भानली क्ाॊती  
शरयत क्ाॊती 
करभ ऩद्धत  



उर्तवॊलधलन  

 

49) वलतयणाच्मा नकाळाद्वाये आऩणारा काम दळलवलता मेते. 
देळाचे र्चत्र  

देळाचा आयाखडा  
देळातीर उत्ऩादन 

देळातीर ळशय  

50) आरेखाभध्मे आडव्मा अषालय स्थान ककॊ ला कारालधी तय उभ्मा अषालय वलवलध घटकाॊची प्रभाणा 
.......नुवाय आकडेलायी दळलवलता मेते. 
स्तॊब  

ऩट्टी 
येऴा  
भनोया 
51)   ऊव, काऩूव, ताग, चशा शी कोणती वऩके आशेत आशेत  

कडधान्म 

कडधान्म 

तेरवफमा                    

 व्माऩायी                                                                                                           

52] कोणत्मा बाऴेतून ager म्शणजे षेत्र ल cultura म्शणजे to cultivate  मालरून agriculture ळब्द 
र्नभालण  झारा आशे 

रॅकटन   

िें च   

 ग्रीक        

 ऩायव                                                                 

53]  लतृ्तऩते्र, वाप्ताकशके, भार्वके ,वॊळोधन ऩुस्तके इत्मादी भधनू र्भऱणाऱ्मा आकडेलायीरा काम 
म्शणतात.          

   प्राथर्भक                     

  दयु्मभ                                                                                                .                     



    कच्ची                      

   चकुीची                                                                                    

54]   जगात वललप्रथभ ‘ऩळुऩारनारा’ कोठे वुरुलात झारी.  

  दणषण आर्ळमा             

 दणषण            
अभेरयका                                                                                                              .                 

 दणषण आकिका      

  नैऋत्म अर्ळमा                                                                                         

55 ]  वऩकाॊच्मा लाढीवाठी आदळल ताऩभान कोणते 
आशे                                                                         .                        

12 कडग्री वेणल्वअव ऩेषा कभी                     

 10 कडग्री वेणल्वअवऩेषा कभी              .       .                      

 18.3 ते 23.9कडग्री वेणल्वअव ऩेषा जास्त        

 14 कडग्री वेणल्वअवऩेषा कभी                             

  5 6]   कोणत्मा र्वॊचन ऩद्धतीभुऱे ऩाण्माची वलालत जास्त फचत 
शोते                                                                            .                        .                          

   तुऴाय                          

   कठफक                                                                                          .                         

    कारला                        

 वलशीय                                                                                   

   57]  जे. मच  .व्शान थ्मुनेन  शे कोणत्मा देळातीर अथलतस 
आशे.                                                                                .                          .                        

    िें च                  



      विटन                                                            

                                                                                                       .            

     जभलनी                      

    इटरी                                                                                         

     58]   फाजायऩेठ ल ळशय शे जलऱच्मा कृऴी षेत्राच्मा वलकावावाठी कवे आलश्मक 
आशे?                                   .                                                 .                           

 वॊकटात आणणाये                      

 तोट्मात आणणाय                                                                          .                        

  उऩमुक्त नपा देणाये              

  नुकवान कयणाये                                                               

59]    वॊमुक्त वॊस्थाने ल कॅनडा मेथीर पे्रअयी गलताऱ प्रदेळात कोणती ळेती ऩद्धत आढऱते 
?                                                                                      .                        

    कोयडलाशू                               

   भक्माची                                                                                  .                    

   बटकी                               

   वलस्ततृ                                                                                         

60]   खारीरऩैकी कोणती कोयडलाशू वऩके 
आशे.                                                                                                                          .                      

  ज्लायी फाजयी                         

  चशा-कॉपी                                                                     .                                

ऊव काऩूव                            

 ताॊदऱू भका  

61]   ओ जोनानवन कोणत्मा देळातीर बूगोर तस आशेत ? 

 स्लीडन                                  



 िें च          

  जभलनी                              
 आकिका  
62]  फाजायऩेठ जलऱ कोणती ळेती केरी जाते  

    ज्लायी फाजयी                            
  पऱे बाजीऩारा                                  

       ऊव शऱद         

 गऱीत धान्म 

63]  नॉभलन फोयरॉग माॊनी कोणती क्ाॊती केरी? 

  औद्योर्गक क्ाॊती                      
 जरक्ाॊती                                              

शरयतक्ाॊती                        
  र्ळषण क्ाॊती 
64]   ळेती ल ऩमाललयणाचे प्रश्न वोडलण्मावाठी कोणते तॊत्रसान भदत करू ळकेर ? 

      वागय तॊत्रसान                        

     जैलतॊत्रसान                                          

    अणू तॊत्रसान                         

    भदृा तॊत्रसान  

 65]   जेव्शा एकाच ळेतात अनेक वऩके शी एकभेकाॊळेजायी लाढतात त्मारा काम म्शणतात ? 

      ऩीक वॊगती                            
    एक ऩीक वॊगती                                     

   फागामती वऩके                      

     भळ्माची वऩके  

66]   24 भाचल शा कदलव कोणता कदलव म्शणून जाशीय केरा आशे ? 

         जागर्तक जर  कदलव              

       शरयतक्ाॊती                                          

         जरक्ाॊती                     
         धलरक्ाॊती  
67]    शरयत क्ाॊतीरा आधाय देण्मावाठी कोणत्मा क्ाॊतीची गयज आशे ?  

    जरक्ाॊती                              
  नीरक्ाॊती                                              

 धलर  क्ाॊती                       
   माऩैकी नाशी  
68]  आरेख ल स्तॊबारेख मा आकृत्माॊना काम म्शणतात ? 



     कद्वर्भतीम  आकृत्मा                 
   एकर्भतीम आकृत्मा                               

     वत्रर्भतीम आकृत्मा               
      माऩैकी नाशी  
69 ] दोन ककॊ ला त्माऩेषा अर्धक बौगोर्रक घटक आरेख कागदालय येऴेच्मा वाह्याने दळललरी जातात 
त्माव काम    म्शणतात ?  

   वॊमुक्त स्तॊबारेख                         

 फशुयेऴारेख                                                                      .                      

   वाधा येऴारेख                          

    जोड स्तॊबारेख  

70]   प्रभाणफद्ध लतुलऱाच्मा वाह्याने कोणता घटक ऩरयणाभ कायक दळललरा जातो ? 

      रोकवॊख्मा                               
  खर्नज वलतयण                                    

   वऩकाॊचे वलतयण                        

   माऩैकी नाशी  
71]  लतुलऱात घटक भूल्माॊची अॊळात्भक ककॊ भत काढून लतुलऱाचे कोनात्भक वलबाजन केरे जाते त्माव 
काम  म्शणतात?  

    येऴारेख                                

    स्तॊबारेख                                        

   वलबाणजत लतुलऱ                       

   जोड स्तॊबारेख 

72 ]  रोकवॊख्मेचा भनोया दळलवलण्मावाठी कोणत्मा स्तॊबारेख  चा लाऩय केरा जातो ? 

   आडला प्रभाणफद्ध स्तॊबारेख         

  जोड स्तॊबारेख                              

वॊमुक्त स्तॊबारेख        

वाधा स्तॊबारेख  

73 ]  रोकवॊख्मेचा भनोया दळलवलण्मावाठी कोणत्मा आरेख  चा लाऩय केरा जातो ?                      

     आडला प्रभाणफद्ध स्तॊबारेख          

   जोडस्तॊबारेख                                

  वॊमुक्त स्तॊबारेख                   

 वाधा स्तॊबारेख  

74] प्रदेळ शी वॊकल्ऩना कोणत्मा ळतकात उदमाव आरी ?                                                  

      अठयाव्मा                                 
      एकोणणवाव्मा                                

         



     वलवाव्मा                               
     वतयाव्मा   
75] कृऴी बूगोरालयीर ऩकशरे ऩुस्तक कोणी र्रकशरे ?                                                                     

     कोस्टयोवलकी                          
    वलाय वी डी                                                                       

    शॊफोल्ट                                    

    आथलय मॊग       

76 ] बौगोर्रक घटक वफॊदचू्मा वाह्याने आरेख कागदालय र्नणित करून येऴेच्मा वाह्याने दळललरे जाते 
त्माव काम म्शणतात ?                                                                                                                 

     येऴा आरेख                                     

   फशुयेऴारेख                                

    स्तॊबाआरेख                             

    वॊमुक्त स्तॊबारेख  

77] थ्मुनेन माॊच्मा कृऴी बुभी उऩमोग र्वद्धाॊताभध्मे वकें िीम लतुलऱातीर ऩकशरा वलबाग कोणता आशे ? 

    ऩडीक जभीन ल कुयणाॊचा                    
    र्नरुऩमोगी ळेतीचा                                   

    इॊधन राकडाचा                             
    दधू ल बाजीऩारा  
78]  थ्मुनेन माॊनी कोणत्मा घटकाचा आधाय घेऊन बूभी उऩमोजन प्रर्तकृती तमाय केरी ?                     

      कृऴी  व्माऩायी प्रर्तकृती                     
    कृऴी आर्थलक प्रर्तकृती               

      कृऴी बाॊडलर प्रर्तकृती                 
     कृऴी रागलडीखारीर षेत्र प्रर्तकृती  
79] दणषण आर्ळमाई देळाॊभध्मे कोणत्मा र्वॊचनारा भशत्त्ल आशे 

.    वलशीय                               
    तराल                                            

  कठफक                     

   तुऴाय 
80] दणषण अभेरयकेतीर ळेती ऩद्धतीचे लणलन कॉवभॉव मा ग्रॊथात कोणी केरे 

    अरेक्झाॊडय                                 

    शम्फोल्ट                                         

   कारल रयटय                             

  शॊकटॊग्टन 

 


