तृतीय वर्ष संरक्षण आणण सामररक शास्त्र
स्पेशल पेपर- ३ णवर्य सांकेतांक-३५०२
णवर्य- आतं रराष्ट्रीय आणण प्रादेणशक सघं टना
प्रश्नसचं
प्र. १ खालील बहुपयाषयी प्रश्नाचं ी उत्तरे द्या.
१. खालीलपैकी कोणत्या शहरात नॉर्ष अटलांणटक रीटी ऑर्षनायझेशन (नाटो) चे मख्ु यालय आहे?
(अ) ब्रसु ेल्स
(ब) णिणनव्हा
(क) लक्समबर्ष
(ड) पॅररस
२. साप्ता हा करार खालीलपैकी कोणत्या सघं टनेशी णनर्णडत आहे?
(अ) िी.सी.सी.
(ब) आणसयान
(क) ईयू
(ड) साकष
३. साप्ता खालीलपैकी काय आहे?
(अ) कंबोणडयासाठी शांतता योिना
(ब) यर्ु ोस्लाव्ह प्रिासत्ताकांसाठी णवभािन योिना
(क) साकष देशांमध्ये व्यापारासाठी प्राधान्य करार
(ड) मानवाणधकार संस्र्ा
४. पढु ील संस्र्ा अणस्तत्त्वात आल्यानसु ार त्यांचा क्रम लावा
I. नाम
II. आणसयान
III. साकष
IV. एससीओ
कोडः
(अ) I, II, III, IV
(ब) III, I, IV, II
(क) III, IV, I, II
(ड) III, IV, II, I
५. आंतरराष्ट्रीय कराराचा त्यांच्या कराराच्या वर्ाांनसु ार योग्य क्रम लावा:
I हेणलन्स्की करार
II. नाटो
III. व्हासाष करार
IV. ओएयू
कोडः
(अ) II, I, III, IV
(ब) III, I, IV, II
(क) II, III, IV, I
(ड) III, IV, I, II
६. सीटीबीटीचे उद्दीष्ट पढु ीलप्रमाणे आहे
(अ) आणववक शस्त्र मक्त
ु क्षेत्र तयार करणे
(ब) आणववक शस्त्र चाचवयांवर बंदी घालणे
(क) अववस्त्र णनणमषतीवर बंदी घालणे

(ड) उत्पादनणवरोधी आणण कमषचारी-णवरोधी खाणींच्या चाचणीवर बंदी घालणे.
७. यएू नओची पनु रष चना करवयाची र्रि का भासली?
(अ) पाश्चात्य शक्तींची मक्तेदारी सपं णवणे
(ब) ते अणधक प्राणतणनधीक बनववयासाठी
(क) त्याच्या काये पनु रुज्िीणवत करणे
(ड) त्याची व्याप्ती वाढणवणे
८. यएू न त्याच्ं या सदस्याक
ू करणारी र्कबाकी पढु ीलपैकी एकावर आधाररत आहे:
ं डून वसल
(अ) देशाच्या क्षेत्राचा आकार
(ब) देशाच्या सैणनकी खचाषचा आकार
(क) देशाच्या अर्षकारणाचा आकार
(ड) देशाच्या लोकसख्ं येचा आकार
९. खालीलपैकी कोणती यएू न महासभा आणण आणर्षक आणण सामाणिक पररर्द याचं ी अधीनस्र् सणमती
नाही?
(अ) सयं क्त
(ब) यएू न मल
ु राष्ट्र भरपाई आयोर्
ु ासं ाठी णनधी
(क) यएू न पयाषवरण कायषक्रम
(ड) यएू न लोकसख्ं या णनधी
१०. START म्हणिे काय?
(अ) स्रॅटेणिक रीटी अँड ररडक्शन टॉक
(ब) स्रॅटेणिक आम्सष ररडक्शन रीटी
(क) सायन्स , टेक्नॉलॉिी अँड ररणडस्रीब्यणु टव्ह रेंड
(ड) स्टेट रेंड अँड ररिनल रेंड
११. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मख्ु यालय कोठे आहे?
(अ) णिणनव्हा
(ब) रोम
(क) वॉणशंग्टन
(ड) हेर्
१२.भारताने सीटीबीटीवर स्वाक्षरी के ली नाही कारण:
(अ) अमेररके ने सीटीबीटीला मान्यता देवयास नकार णदला
(ब) पाणकस्तानने सही के ली नाही
(क) सीटीबीटी हा भारताच्या दीघषकालीन रणनीणतक स्वारस्यांबाबत भेदभाव करणारा आणण हाणनकारक
आहे
(ड) चीन भारताला पाणठंबा देवयास प्रवृत्त नाही
१३. खालीलपैकी कोणते राष्ट्र “आणसयान” चे सभासद नाही?
(अ) र्ायलंड
(ब) म्यानमार
(क) णसंर्ापरू
(ड) णििी बेटे
१४. खालीलपैकी कोणते अववस्त्र मक्त
ु झोनशी संबंणधत आहे?
(अ) कोको बेट
(ब) रीरोटोंर्ाचा तह
(क) आय एन एि तह
(ड) णशमला करार
१५. समकालीन राष्ट्र राज्य प्रणालीचा उर्म खालीलपैकी कुठे शोधला िाऊ शकतो?

(अ) रोमन साम्राज्य
(ब) फ्रेंच राज्यक्रांती
(क) वेस्ट िाणलयाचा तह (१६४२)
(ड) लीर् ऑि नेशन्स ची स्र्ापना
१६. प्रर्म नॉनअलाईनमेंट सणमट येर्े आयोणित के ले होते:
(अ) बाडं ु ंर्
(ब) नवी णदल्ली
(क) बेलग्रेड
(ड) कोलबं ो
१७. नॉर्ष अटलांणटक रीटी ऑरर्ॅनायझेशन ची स्र्ापना के ली र्ेली:
(अ) १ एणप्रल १९४८
(ब) १० मे १९४८
(क) ४ एणप्रल १९४९
(ड) १ िनू १९५०
१८. १९५४ मध्ये पाणकस्तानने सीएटोमध्ये िावयाचे मख्ु य कारण काय होते?
(अ) दणक्षण आणशयामध्ये भारतीय प्रर्ती ऑिसेट करवयासाठी (ब) चीनसह त्याच्या सीमा सरु णक्षत करणे
(क) सोणव्हएत धोका टाळवयासाठी
(ड) प्रदेशात साम्यवाद असणे
१९. कॉन्िीडन्स णबल्डींर् मेिसष (सीबीएम) संबंणधत:
(अ) यद्ध
(ब) कमांडो ऑपरे शन्स
ु छे डणे
(क) संघर्ष प्रणतबंध करवयाचे तंत्र
(ड) दणक्षण - दणक्षण सहकायष
२०. कॅ नबेरा कणमशन कशाशी संबंणधत आहेः
(अ) नणु क्लयर शस्त्रे णनमषल
ू न
(ब) यरु ोपमधील म्यच्ु यअ
ु ल आणण बॅलेन्सड िोसष कपात.
(क) हवामान बदल.
(ड) यरु ोपमधील सरु क्षा आणण सहकार
२१. ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ ही कल्पना द्वारे संकणल्पत के ली र्ेली
(अ) कॅ नबेरा कणमशन
(ब) मंडल आयोर्
(क) श्रीकृ ष्ट्ण कणमशन
(ड) ब्रंटलँड कणमशन
२२. खालीलपैकी कोणत्या देशाने एनएएम (NAM)च्या णवकासात हातभार लावला नाही?
(अ) इणिप्त
(ब) यर्ु ोस्लाणव्हया
(क) चीन
(ड) भारत
२३.कॉणन्िडेंस णबणल्डंर् मेिसष (सीबीएम) ही संकल्पना खालीलपैकी एक टाळवयासाठी णडझाइन के ली
र्ेली होती:
(अ) सामान्य यद्ध
(ब) अचानक अणु हल्ला
ु
(क) अपघाती आणववक युद्ध
(ड) णनयोणित आणववक संप
२४.आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे मल
ू भूत णनयम या सभेत घातले र्ेले आहेत

(अ) णिणनव्हा कॉन्िरन्स आणण त्यांचे प्रोटोकॉल
(ब) संयक्त
ु राष्ट्रांची प्रस्तावना
(क) लीर् ऑि नेशन्सची प्रस्तावना
(ड) मानवाणधकारांची सावषणत्रक घोर्णा
२५. णब्रक्सची पणहली णशखर बैठक यावर आयोणितः
(अ) येकेटररनबर्ष (रणशया) २००९
(ब) मबंु ई (भारत) २००८
(क) कराची (पाणकस्तान) २०१०
(ड) पॅररस (फ्रान्स) २०११
२६. डब्ल्यटू ीओ सणमट २०११ मध्ये येर्े आयोणित के ले होते
(अ) णिणनव्हा (णस्वत्झलांड)
(ब) लँडन (इग्ं लडं )
(क) पॅररस (फ्रान्स)
(ड) कराची (पाणकस्तान)
२७. साकष ची १७वी णशखर पररर्द येर्े आयोणित करवयात आली होती
(अ) णदल्ली (भारत)
(ब) मालदीव
(क) कराची (पाणकस्तान)
(ड) णर्म्पू (भटू ान)
२८. साकष ची १७ वी णशखर पररर्द खालील वर्ी आयोणित के ली होती
(अ) नोव्हेंबर २०११
(ब) िनू २०११
(क) णडसेंबर २०११
(ड) िानेवारी २०११
२९. पढु ीलपैकी कोणत्या देशाशी FATA संबंणधत आहे?
(अ) भारत
(ब) य.ू एस.ए.
(क) पाणकस्तान
(ड) अिर्ाणणस्तान
३०. खालीलपैकी एका अमेररकन राष्ट्रपतींच्या पदाच्या कायषकाळात स्रॅटेणिक णडिे न्स इणनशेटीव
(एसडीआय) संकणल्पत करवयात आला:
(अ) ररचडष णनक्सन
(ब) रोनाल्ड रीर्न
(क) णबल णक्लंटन
(ड) णिमी काटषर
३१ संक्षेप सीएससीई याचा अर्ष पढु ीलप्रमाणे होतो
(अ) कॉमन सेक्यरु रटी आणण कॉमन इकॉनॉणमक ग्रोर्
(ब) कॉन्िरन्स ऑन सेक्युररटी अँड को-ऑपरे शन इन यरु ोप
(क) कलेणक्टव्ह णसस्टम ऑि को-ऑपरे शन ऑन एन्व्हायमेंट
(ड) कलेणक्टव्ह सेक्यरु रटी इन कंिवेशन ऑि एनिी
३२. संक्षेप यएू नसीसीडी याचा अर्ष पढु ीलप्रमाणे होतो
(अ) यनु ायटेड नेशन्स कॉन्िरन्स ऑन कॉन्व्हेन्शनल णडसआमाषमेंट
(ब) यनु ायटेड नेशन्स कॉन्व्हेन्शन ऑन कॉम्बॅट णडसणटषणिके शन
(क) यनु ायटेड नेशन्स कॉन्व्हेन्शन ऑन कॉणन्ललक्ट णडिुशन

(ड) यनु ायटेड नेशन्स कॉन्िरन्स ऑन कॉन्व्हेन्शनल णडिॉरे स्टेशन
३३. कालक्रमानसु ार खालील संस्र्ांचे उदय ओळखा आणण णदलेला योग्य कोड सांर्ा
(अ) नाटो, सीएटो, डब्ल्यटू ीओ, सेंटो
(ब) नाटो, डब्ल्यटू ीओ, सेंटो, सीएटो
(क) डब्ल्यटू ीओ, सेंटो, सीएटो, नाटो
(ड) सेंटो, सीएटो, डब्ल्यटू ीओ, नाटो
३४. SALT I आणण II खालीलपैकी कशाची उदाहरणे आहेत:
(अ) णनशस्त्रीकरण
(ब) शस्त्रास्त्राचं ा व्यापार
(क) शस्त्रे णनयत्रं ण
(ड) शस्त्रास्त्राचा प्रसार
३५. णबम्सटेक भारताच्या कोणत्या धोरणाशी िोडलेले आहेः
(अ) बार्ं लादेशप्रती धोरण
(ब) दणक्षण चीन समद्रु ाबाबतचे धोरण
(क) लक
(ड) लक
ु ईस्ट पॉणलसी
ु वेस्ट पॉणलसी
३६. िार्णतक बँक, आयएमएि आणण िीएटीटी / डब्ल्यटू ीओ खालीलपैकी कोणता दृष्टीकोन
दशषणवतात:
(अ) णनओ-माक्सषवाद
(ब) आणर्षक उदारमतवाद
(क) आदशषवाद
(ड) वास्तववाद
३७. संयक्त
ु राष्ट्रांच्या संघटनेने (यएू नओ) णहदं ी महासार्राला शांतीचा झोन म्हणून या वर्ी घोणर्त के ले
(अ) १९८१
(ब) १९७१
(क) १९६१
(ड) १९७२
३८. खालीलपैकी कोणते यएू नओचे अंर् नाही?
(अ) सरु क्षा पररर्द
(ब) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(क) महासभा
(ड) प्रादेणशक सरु क्षा
३९. “मानवाणधकारांची सावषणत्रक घोर्णा” अमेररके ने कधी स्वीकारली
(अ) २४ ऑक्टोबर १९४५
(ब) १० णडसेंबर १९४८
(क) २५ सप्टेंबर १९५१
(ड) ३० िल
ु ै १९७०
४०. सीटीबीटी म्हणिे
(अ) आणशयामध्ये अणमू क्त
ु णवभार् तयार करा
(ब) आणववक मक्त
ु णवभार् तयार करा
(क) अववस्त्रांच्या चाचणीवर बंदी
(ड) आणववक साणहत्याच्या उत्पादनावर आणण णनयाषतीवर बंदी
४१. बांडुंर् कॉन्िरन्स कोणत्या देशाच्या र्टाची बैठक होती?
(अ) यरु ोणपयन देश
(ब) लॅणटन अमेररकन देश

(क) आणशयाई देश
(ड) आणफ्रकन देश
४२. ब्रेटन वडु ् स येर्े प्रस्ताणवत कोणत्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची स्र्ापना कधी झाली नाही?
(अ) आतं रराष्ट्रीय व्यापार सघं टना
(ब) िीएटीटी(र्ॅट)
(क) डब्ल्यटू ीओ
(ड) आयएमएि
४३. पढु ीलपैकी कोणता देश साकष चा सदस्य नाही?
(अ) श्रीलक
(ब) म्यानमार
ं ा
(क) भतू ान
(ड) पाणकस्तान
४४. पढु ीलपैकी कोणते “पग्ु वश कॉन्िरन्स” चे मख्ु य उद्दीष्ट आहे?
(अ) वश
(ब) पयाषवरण संरक्षण
ु ता
ं भेदापं ासनू मक्त
(क) आणववक शस्त्र मक्त
(ड) भमू ीर्त खाणींचे णनमषल
ु िर्
ू न
४५. खालीलपैकी कोणता साकष मध्ये सामील झालेला शेवटचा देश आहे?
(अ) म्यानमार
(ब) अिर्ाणणस्तान
(क) मालदीव
(ड) पवू ष तैमोर
४६. खालीलपैकी कोणत्या आंतरराष्ट्रीय संस्र्ेने देशाच्या र्टासाठी 'पाटषनरणशप िॉर पीस' नावाची योिना
सरू
ु के ली?
(अ) ओपेक
(ब) ओएयू
(क) ओएएस
(ड) नाटो
४७. खालीलपैकी कोणता देश शांघाय सहकार संघटनेचा भार् नाही?
(अ) तक
(ब) ताणिणकस्तान
ु ष मेणनस्तान
(क) णकणर्षस्तान
(ड) उझबेणकस्तान
४८.णदलेल्या कोडच्या मदतीने पढु ील संघटना त्याच्या स्र्ापनेनसु ार चढत्या क्रमाने लावा:
(i) इस्लाणमक कॉन्िरन्स ऑर्षनायझेशन
(ii) अरब लीर्
(iii) ओपेक
(iv) र्ल्ि कोऑपरे शन कौणन्सल
कोडः
(अ) (i), (iv), (iii), (ii)
(ब) (ii), (iii), (i), (iv)
(क) (iv), (i), (ii), (iii)
(ड) (iii), (ii), (iv), (i)
४९. यादीमध्ये पढु ील संस्र्ा िळ
ु वा - मी णदलेल्या कोडचा वापर करून यादी - II मध्ये त्यांच्या स्र्ापनेची
वर्े.
यादी – I
यादी - II
(संस्र्ा)
(स्र्ापनेची वर्े)

अ. अरब लीर् आय.
i १९८१
ब. आखाती सहकार पररर्द
ii. १९६९.
क. इस्लाणमक कॉन्िरन्स ऑर्षनायझेशन
iii. १९६०
ड. ओपेक
iv. १९४५
कोडः
अबकड
(अ) ii iv iii i
(ब) iv ii iii
(क) iii ii iv i
(ड) iii ii iv
५०. खालीलपैकी कोणत्या देशापं ैकी वल्डष रेड ऑर्षनायझेशन [डब्ल्य.ू टी.ओ.] मध्ये नवीन “क्वाड”ची
स्र्ापना के ली र्ेली?
(अ) य.ू एस., ई.य.ू , रणशया, चीन
(ब) भारत, ब्राझील, य.ू एस., ई.य.ू
(क) िी -8
(ड) रणशया, चीन, भारत, ब्राझील
प्र. २ खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात णलहा.
१. कोणती संघटना प्रभावहीन ठरल्यामळ
ु े दसु ऱ्या महायद्ध
ु ानंतर संयक्त
ु राष्ट्राची णनणमषती झाली?
२. संयक्त
ु राष्ट्राची स्र्ापना के व्हा झाली?
३. संयक्त
ु राष्ट्राच्या णवणवध सणमती कोणत्या?
४. स्र्ापनेच्यावेळी संयक्त
ु राष्ट्राची सदस्य संख्या णकती होती?
५. संयक्त
ु राष्ट्राची सध्याची सदस्य संख्या णकती आहे?
६. संयक्त
ु राष्ट्राचे मख्ु यालय कोठे आहे?
७. संयक्त
ु राष्ट्राचे सदस्यत्व रद्द करवयासाठीची तरतदू कोणत्या कलमामध्ये आहे?
८. इझ्राएल या नव्या देशाच्या णनणमषतीला संयक्त
ु राष्ट्रसंघाने मान्यता कोणत्या वर्ी णदली?
९. आमसभेसाठी णकती उपाध्यक्ष णनवडले िातात?
१०. शांततेसाठी ऐक्य हा ठराव कोणत्या वर्ी करवयात आला?
११. संयक्त
ु राष्ट्राची शांतता आणण सरु क्षेच्या दृष्टीने णनणषय घेणारी सणमती सणमती कोणती?
१२. संयक्त
ु राष्ट्राच्या सुरक्षा पररर्देत एकूण णकती देश सदस्य आहेत?
१३. संयक्त
ु राष्ट्राच्या सुरक्षा पररर्देत णकती देश कायम सदस्य आहेत?
१४. संयक्त
ु राष्ट्राच्या आणर्षक व सामाणिक पररर्देत एकूण णकती देश सदस्य आहेत?
१५. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात णकती न्यायाधीश असतात?

प्र. ३ णटपा णलहा
१. अटलांणटक सनद
२. सयं क्त
ु राष्ट्राच्ं या सनदेचे स्वरूप
३. सयं क्त
ु राष्ट्राची आमसभा
३. सयं क्त
ु राष्ट्राची सरु क्षा पररर्द
४. सयं क्त
ु राष्ट्राची सामाणिक व आणर्षक पररर्द
५. साकष चे कायष
६. सयं क्त
ु राष्ट्राची सामाणिक क्षेत्रातील कायष
७. सयं क्त
ु राष्ट्राची शातं ता राखवयातील भणु मका
८. सयं क्त
ु राष्ट्राची रािकीय क्षेत्रातील कायष
९. शातं ी सेना
१०. नकाराणधकार
११. संयक्त
ु राष्ट्राच्या दय्ु यम संस्र्ा
१२. संयक्त
ु राष्ट्रातील भारताची भुणमका
१३. साकष मधील भारताची भणु मका
१४. संयक्त
ु राष्ट्र सणचवालय
१५. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय
प्र. ४ प्रत्येकी १०० ते २०० शब्दात उत्तरे णलहा
१. संयक्त
ु राष्ट्र संघटनेच्या उदयाची कारणे स्पष्ट करा?
२. यनु ोची उणद्दष्टे कोणती?
३. संयक्त
ु राष्ट्राची उणद्दष्ट सांर्ा?
४. संयक्त
ु राष्ट्राच्या सनदेची मल
ू भतू तत्वे कोणती?
५. संयक्त
ु राष्ट्राची सामाणिक क्षेत्रातील काये स्पष्ट करा?
६. मानवी हक्क म्हणिे काय?
७. मानवी हक्कांचा िाहीरनामा सांर्ा
८. मानव अणधकारांचे आंतरराष्ट्रीय णवधेयक स्पष्ट करा?
९. संयक्त
ु राष्ट्राच्या कायाषतील अडर्ळे स्पष्ट करा?
१०. संयक्त
ु राष्ट्राचे भणवतव्य स्पष्ट करा?
प्र. ५ प्रत्येकी ३०० ते ४०० शब्दात उत्तरे णलहा
१. संयक्त
ु राष्टाची रचना व काये स्पष्ट करा?

२. साकष ची हेत,ु उणद्दष्टे आणण काये णवशद करा?
३. िार्णतक शांतता आणण सरु णक्षतता णटकणववयात संयक्त
ु राष्ट्राची भणु मका स्पष्ट करा?
४. िार्णतक शातं ता आणण सरु णक्षतता णटकणववयात येणारे अडर्ळे व उपाय सार्ं ा?
५. िार्णतक शातं ता आणण सरु णक्षतता स्र्ाणपत करवयासाठी सयं क्त
ु राष्ट्राच्या पद्धती सार्ं ा?
६. सघं र्ष सोडणववयाचे मार्ष णकंवा पद्धती सार्ं ा?
७. सामाणिक व आणर्षक क्षेत्रातील सयं क्त
ु राष्ट्राची भणु मका णवशद करा?
८. सामाणिक व आणर्षक क्षेत्रातील सयं क्त
ु राष्ट्राच्या कायाषचे मल्ु यमापन करा?
९. मानवी हक्क यासदं भाषत सयं क्त
ु राष्ट्राच्या कायाषचे मल्ु यमापन करा?
१०. साकष च्या कायाषचे मल्ु यमापन करा?

