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Question Text  Option Text 1 Option Text 2 Option Text 3 Option Text 4 

          

The 1945  Asian Ralation Conference was held in which city ?  

1945 मध्ये आशियाई राष्ट्ाांची पररषद कोणत्या िहरात आयोजित 

करण्यात आली होती ? 

Bandung  बाड ांग Lahore  लाहोर New Delhi  नवी 
ददल्ली 

Jakarta  िकाताा 

During world war II Japaness attacked on Pear Harbour-

American Naval Base. choose the correct answer.  द सऱ्या ववश्व 

य द्धात िपानने अमेररकेच्या पला हाबार बेटावर हल्ला केला होता. 
अचूक पयााय. 

17th December 
1941 

7th December 
1942 

7 th December 
1941 

17 th 
December 
1940 

“Salwa Judum” was part of a counter- insurgency operation 

which took place mainly in the state of प्रततववप्लवादाची िी 
“साळवा ि दम” नावाने िी कायावाही (ऑपरेिन) करण्यात आले ते 

प ढील राज्यात करण्यात आले. 

Jharkhand झारखांड Chhattisgarh 

छत्तीसगड 
Orissa ओररसा Maharashtra 

महाराष्ट् 

Who opined that "Geography is the most fundamental factor in 

foreign policy because it is the most permanent ?"  भूगोल हा 
परराष्ट्ीय धोरण यामधील सवाात मूलभूत घटक आहे कारण तो सवाांत 

स्थायी आहे असे कोणाचे मत आहे. 

Nicholas J. 

Spykman तनकोलस 

िे स्पायकमॅन 

Karl Haushofer 

काल हैिेफर 

Friedrich Ratzel  

फेडररक रात्झएल 

Nayef Al 

Rodhan  नायेफ 

अल रोधन 

Who among the following chairs the meetings of the National 

Security Council in India ?  भारतामध्ये राष्ट् स रक्षितता पररषदेचे 

अध्यिपद खालीलपैकी कोण भूषववले ? 

President  राष्ट्पती Prime Minister 

पांतप्रधान 

Defence 

Minister सांरिण 

मांत्री 

National 
Security 
Advisor  

राष्ट्ीय स रिा 
सल्लागार 

The role of Britain has declined in South Asia ever since it 

moved from the east of Suez in   पूवा स एझपासून तनघून गेल्यानांतर 

ब्रिटनचा दक्षिण आशियातील कायाभाग कमी झाला, यावषाापासून 

1970 1971 1972 1973 
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Which one of the following is not correct in respect of collective 

security theory?  साम दातयक स रिेच्या शसद्धाांतबाबत खालीलपैकी 
काय चूक आहे ? 

The aggressor is 
alwaya right   

हल्ला करणारा 
नेहमी बरोबर 

असतो. 

Aggressor must 

be stopped  हल्ला 
करणाऱ्यास 

थाांबववले पादहिे. 

Wars are 
prevented by 
restraint of 
military action  

लष्टकरी 
कारवाईला 
प्रततबांध घालून 

य द्धा थाांबववता 
येते. 

The aggressor 
is easily 

identifid  हल्ला 
करणारा सहि 

ओळखता येतो. 

The first woman who presided over the UN General Assembly 

Session was. य नोच्या सवासाधारण सभेच्या सत्राचे अध्यि पद सवाात 

प्रथम कोणत्या स्त्रीने भूषववले आहे. 

Ellonor Roosevelt 

अलोनॉर रुझवेल्ट 

Ms. Angle E. 

Brooks शमस एांिल 

ई ब क्स 

Smt. Vijaya 
Laxmi Pandit  

श्रीमती वविया 
लक्ष्मी पांडडत 

Margaret Alwa  

मागाारेट अल्वा 

Which one country is not a member of NAFTA ?   कोणता एक देि 

NAFTA चा सभासद नाही ? 

Cuba क्य बा Canada  कॅनडा Mexico मेजक्सको USA  यू. एस. ए. 

Full form of SAARC  SAARC चे पूणा रूप साांगा. South Asian 
association for 
regional 

cooperation  साउथ 

एशियन 

असोशसएिन फॉर 

रीिनल कापोरेिन 

South Asian 
Agreement for 
regional 
cooperation  

साऊथ एशियन 

एग्रीमेंट फॉर 

ओररिनल 

कापोरेिन 

South Asian 
Agriculture for 
regional 
cooperation  

साउथ एशियन 

एग्रीकल्चर फॉर 

ओररिनल 

कापोरेिन 

South Asian 
Account for 
regional 
cooperation  

साऊथ एशियन 

अकाउां ट फॉर 

ररिनल 

कापोरेिन 

Process of  matching futuristic threats and national security 
objective with military capabilities and other constituents of 

national power is known as  भववष्टयातील सांभाव्य धोके, राष्ट्ीय 

स रिेची उद्ददष्टटये तसेच लष्टकरी िमता आणण राष्ट्ीय िक्ती या सवा 

War planning  

य द्ध तनयोिन 

Defence  
planning  

सांरिणाबाबतचे 

तनयोिन 

Military 
operations  

लष्टकरी कायावाही 

Low intensity 

conflicts  कमी 
तीव्रतेचा सांघषा 
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गोष्टटीांचा या प्रक्रियेत समावेि केला िातो त्यास प ढील प्रमाणे सांबोधन 

करण्यात येते. 

Who regarded defence expenditure of a country as 'Public 

Good'?  सांरिणावरील होणाऱ्या खचाास ‘सावाितनक दहत’ असे कोणी 
म्हटले आहे? 

Karl Marx  काला 
माक्सा 

Mao-Tse-Tung  

माओ त्स ्े  ेत ांग 

AdamSmith  

अॅडम जस्मथ 

Fidel Castro 

क्रफडेल कॅस््ो 

One of the fundamental principles of the defence economics is 

that सैतनकी अथािास्त्राचे एक मूलभूत तत्त्व आहे 

All expenditure on 
Defence forces are 
wasteful 

सांरिणावरील सवा 
खचा हा अपव्यय 

आहे 

Till universal and 
perpetual Peace 
is established, 
there is a need to 
incur on Defence 

िोपयांत िागततक 

िाांतता स्थापन 

होत नाही तोपयांत 

हा खचा आवश्यक 

आहे 

Defence 
expenditure 
must be 
required to 
maintain the 
security of a 
Nation-State 

राष्ट्ाच्या 
स रक्षिततेसाठी 
प रेसा खचा करणे 

आवश्यक आहे 

Defence 
expenditure is 
a necessary 
necessity 

सांरिणावरील 

खचा ही गरि 

आहे. 

The Structure of the word system influence िागततक सांरचना 
याांच्यावर प्रभाव टाकते 

Defence 
preparedness 

सांरिण तयारी 

Technological 
development 

तांत्रज्ञानातील 

स धारणा 

Increase in 
economic 

power आर्थाक 

िक्तीमध्ये वाढ 

Behaviour of 

States देिाचे 

वतान 

Strategic studies means only the study of सामररक अभ्यास 

म्हणिे या ववषयाचा अभ्यास होय. 

Security affairs of 

the state देिाची 
स रक्षितता घडामोडी 

Study of national 
security in wider 

context देिाच्या 
स रक्षितता ववषयी 
अभ्यास ववस्ततृ 

सांदभाात खाली 

Defence 
preparedness of 
the country 

देिाची सांरिण 

तयारी 

Defence policy 

सांरिण नीती 



 MCSC_Humanities_B.A_3277_G-3-(B) India and South Asia  
 

 

Which of the scholars opined that “Terrorism is threats” ? 

दहितवाद हे एक पे्रिागहृ आहे असे कोणाचे मत आहे. 

Richard Jarvis 

ररचडा िारव्हीस 

Max Weber 

माक्स व्हेबर 

Brian Jenkins 

िेन िेनक्रकन्स 

Noam 

Chomsky नमो 
चॉम्सकी 

Concept of massive retaliation was spelt out by िबरदस्त 

प्रततउत्तर ही सांकल्पना कोणी माांडली 
N.J. Spikeman एन . 

िे . स्पायकमॅन 

Karl Haushofer 

काला हौसहोफेर 

John foster 

Dulles िॉन 

फॉस्टर ड ल्स 

Halford 

Mackinder हाल 

फोड् मॉकीन्डर 

Which of the following is the period of the rise of two 

superpowers खालीलपैकी कोणत्या कालावधीत दोन महासत्ता 
अजस्तत्वात (उदयास) आल्या. 

Post-Cold war 

िीतय द्धतर 

कालावधी 

Post- World War 

II द सऱ्या 
महाय द्धानांतर 

Post- World 

War I पदहल्या 
महाय द्धानांतर 

Pre-World war 

II द सऱ्या 
महाय द्धापूवी 

North Atlantic Treaty organisation (NATO) has its headquarters 

in which of the following cities? नाटो या सांघटनेचे म ख्यालय 

खालीलपैकी कोणत्या िहरात आहे. 

Brussels ि सेल्स Geneva जिनेव्हा Luxembourg 

लईिेमब गा 
Paris पॅररस 

Tashkent agreement was signed between ताश्कां द करार हे कोणा 
मध्ये झाला. 

Russia and India 

रशिया आणण भारत 

India and China 

भारत आणण चीन 

Russia and 
Afghanistan 

रशिया आणण 

अफगाणणस्तान 

India and 

Pakistan भारत 

आणण 

पाक्रकस्तान 

 


