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Vanrakshak Bharti Question Papers | 

Vanrakshak Bharti 2021 Maharashtra 

Vanrakshak Bharti Question Papers: विद्यार्थीवित्ाांनो जसे वि तुम्हाला िळालेच 

असेल 2022 िधे्य वनरक्षक भरती परीक्षा होणार आहे. आवण त्यासाठी तुम्ही तयारी 

िरायला देखील सुरिात िेली असेल. आजच्या या लेखािधे्य िी घेऊन आलो आहे. या 

लेखािधे्य िी 100+ Vanrakshak Bharti 2022 Maharashtra ची वलस्ट तयार 

िेली आहे. हे सिव प्रश्न या आधीच्या Vanrakshak Bharti pariksha िधे्य 

विचारले गेले आहेत. 

1. भारतातील सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य खालीलपैिी िोणत्या राज्यात आहे? 

A.पांजाब 

B.हररयाणा  

C.राजस्र्थान 

D.िनावटि 

2. देिेंद्र फडणिीस याांच्यापूिी िहाराष्ट्र ाचे िुख्यिांत्ी िोण होते? 

A. पृथ्वीराज चव्हाण  

B. अशोि चव्हाण 

C. विलासराि देशिुख 

D. शरद पिार 

3. नागरहोल राष्ट्र ीय उद्यान हे.......राष्ट्र ीय उद्यान म्हणूनही ओळखले जाते? 

A.राििृष्ण हेगडे 

B.एस. आर. बोम्मई 

C.राजीव गाांधी  

D.इांवदरा गाांधी 

4. खालीलपैिी िोणती आवदिासी जिात पुणे वजल्यात आढळून येते? 

A. िारली 

B. िावडया 

C. महादेव कोळी  

D. नांदीबैलिाले 

5. जागवति िृदा दीन िधी साजरा िरण्यात येतो? 

A. 5 एवप्रल 

B. 5 जून 
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C. 5 िाचव 

D. 5 डिसेंबर  

6. जागतीि िन्यजीि वदन िधी साजरा िेला जातो? 

A. 1 िाचव 

B. 2 िाचव 

C. 3 माचच  

D. 4 िाचव 

7. िन विभागाचे िुख्यालय िुठे आहे? 

A. गडवचरोली 

B. गोांवदया 

C. नागपूर  

D. िुांबई 

8. िनस्पतीच्या िाढीसाठी सिावत िहत्त्वाचा घटि िोणता? 

A. नायट्र ोजन 

B. ऑक्सिजन 

C. िाबवन 

D. पोटॅवशयि 

9. भारतातील पवहले वनिडणूि आयुक्त िोण? 

A. सरोवजनी नायडू 

B. सीडी देशिुख 

C. सुकुमार सेन  

D. यापैिी नाही 

10. सोळाव्या लोिसभेचा िायविाल िोणता? 

A. 2004-2009 

B. 2009-2014 

C. 2019-2024 

D. 2014-2019  

 

11. िहाराष्ट्र ात डोांगरी विल्ल्यािरून वजल्याचे नाि असलेला एििेि वजल्हा िोणता? 

A. सातारा 

B. रायगि  
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C. रत्नावगरी 

D. वसांधुदुगव 

12. बाांबू वह िोणत्या जातीची िनस्पती आहे? 

A. िृक्ष 

B. देिदार 

C. गवत 

D. यापैिी नाही 

13. श्रीनगर हे शहर िोणत्या नदीिाठी िसलेले आहे ? 

A. झेलम  

B. सतलज 

C. वचनाब 

D. शरयू 

14. भारतातील एिूण विती राज्याांच्या सीिा पाविस्तानशी सल्लग्न आहेत ? 

A. पाच 

B. सहा 

C. चार  

D. सात 

15. "िाजुली बेट" िोणत्या नदीशी सांबांधीत आहे? 

A. गांगा 

B. ब्रह्मपुत्रा  

C. गोदािरी 

D. वसांधू 

16. झाडाची िोणती प्रजाती िागद वनविवती िधे्य िापरली जाते? 

A. डनलडगरी  

B. सागिान 

C. देिदार 

D. साल 

17. खालीलपैिी िोणत्या अवभनेत्याला "द लीजन ऑफ ऑनर" हा पुरस्कार विळालेला 

आहे? 

A. रणिीर वसांग 

B. सांजय दत्त 
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C. शाहरुख खान  

D. आविर खान 

18. ऐिण्यात वबघाड न होता नागररिाांची ऐिण्याची क्षिता िोणत्या वनदेवशत प्रिाणा 

इतिी असते? 

A. 110 डेवसबल 

B. 85 िेडसबल  

C. 95 डेवसबल 

D. 100 डेवसबल 

19. िनस्पती विां िा प्राणी याांचे आरांभीचे िय शोधण्यास िोणता िाबवन आयसोटोप 

िापरतात? 

A. सी - १४  

B. सी - १२ 

C. सी - १३ 

D. यापैिी नाही 

20. िहाराष्ट्र ात......... या प्रशासिीय विभागात सिावत जास्त निीन अभयारणे्य 

आहेत? 

A. नावशि 

B. नागपूर  

C. िोिण 

D. औरांगाबाद 

वनरक्षक भरती प्रश्नपडत्रका | vanrakshak bharti question paper 

21. िहाराष्ट्र ात सिावत जास्त व्याघ्र प्रिल्प िोणत्या विभागात आहे? 

A. िराठिाडा 

B. डवदभच 

C. पक्सश्चि िहाराष्ट्र 

D. सयाद्री 

22. खालीलपैिी िोणत्या वजल्यात सिावत ििी िनके्षत् आहे? 

A. जालना 

B. लातूर 

C. पुणे 

D. उस्मानाबाद 
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23. खालीलपैिी िोणत्या भारतीय राज्यात िनाखालील एिूण के्षत् सिावत ििी आहे? 

A. गोिा 

B. वसक्सिि 

C. हररयाणा  

D. िेरळ 

24. िोणत्या िृक्षाांच्या पानाांपासून वबडी तयार िेली जाते? 

A. तेंदु  

B. िार्थ 

C. खैर 

D. साग 

25. रानम्हशी ांसाठी प्रवसद्ध असलेले िोलिािव  सांिधवन राखीि के्षत् िोणत्या वजल्यात आहे? 

A. गोांवदया 

B. गिडचरोली  

C. नागपूर 

D. यितिाळ 

26. व्याघ्र वशिार बांदी िोणत्या िर्ावपासून झाली? 

A. 1972 

B. 1973 

C. 1986 

D. 1988 

27. भारतात िाघाांची सांख्या िोणत्या राज्यात जास्त आहे? 

A. गोिा 

B. कनाचट्क 

C. आसाि 

D. िहाराष्ट्र 

28. पयाविरण सांरक्षण अवधवनयि िोणत्या िर्ी िरण्यात आला? 

A. 1974 

B. 1986  

C. 1990 

D. 1954 

29. िहाराष्ट्र ात िानिवनविवत अभयारण्य िोणत्या विभागात आहेत? 
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A. िराठिाडा 

B. विदभव 

C. पश्श्चम महाराष्ट्र  

D. ओपन 

30. इिारतीच्या उपयोगािररता िोणत्या िृक्ष प्रजातीचा िुख्यत्व िापर िरतात? 

A. सागवान  

B. वचांच 

C. िड 

D. बाभूळ 
 

 

31. आवदिासी जिाती आवण इतर िन रवहिासी अवधवनयि िधी सांित िरण्यात आला? 

A. 1974 

B. 1996 

C. 1980 

D. 2006  

32. िहाराष्ट्र ाचा राज्य पक्षी शेिरू िुठे आढळतो? 

A. भीमाशांकर  

B. यािल 

C. िेळघाट 

D. िाांजरा 

33. साांगली वजल्यातील सागरेश्िर अभयारण्य खालीलपैिी िोणासाठी राखीि आहे? 

A. गिे 

B. िाघ 

C. पक्षी 

D. हरीण  

34. राज्यातील........ हे राष्ट्र ीय उद्यान िाघाप्रिाणेच िगरी ांसाठी देखील प्रवसद्ध आहे? 

A. निेगाि बाांध( गोांवदया) 

B. तािोबा( चांद्रपूर)  

C. पेंच( नागपूर) 

D. बोरीिली 

35. दाट जांगलाांनी व्यापलेला............. वजल्यात सिाववधि विरळ लोिसांख्या 

आहे? 
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A. भांडारा 

B. नागपूर 

C. चांद्रपूर 

D. गिडचरोली  

36. िहाराष्ट्र ातील........ या वजल्याांिधे्य पानझडी िृक्षाांची अरणे्य आढळतात? 

A. चांद्रपूर व भांिारा  

B. ठाणे ि रायगड 

C. रत्नावगरी ि वसांधुदुगव 

D. अहिदनगर ि सोलापुर 

37. पानझडी िृक्षाांची अरण्य िहाराष्ट्र ात िुख्यते्व ........ येरे्थ आढळतात? 

A. िराठिाडा 

B. िोिण 

C. डवदभच  

D. पक्सश्चि िहाराष्ट्र 

38. बाांबूांच्या िनाांच्या साविध्यािुळे गडवचरोली वजल्यात...... येरे्थ बाांबूचा लगद्यापासून 

िागद बनिण्याचा िारखाना उभा रावहला आहे?? 

A. बल्लारपूर 

B. तुिसर 

C. देसाईगांज  

D. िन्हान 

39. इिारती लािूड म्हणून अवतशय उपयुक्त असलेल्या सागाची िने िहाराष्ट्र ात 

प्रािुख्याने........ या दोन वजल्यात आढळतात? 

A. रत्नावगरी, वसांधुदुगव 

B. चांद्रपूर, गिडचरोली 

C. नागपूर, रत्नावगरी 

D. बुलढाणा, यितिाळ 

40. रायगड वजल्यातील....... हे अभयारण्य राज्यातील पवहले पक्षी अभयारण्य म्हणून 

ओळखले जाते? 

A. कनाचळा  

B. विवहि 

C. विनिट 

D. ननावळा 
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41. वनिवळचे डोांगर खालीलपैिी िोणत्या वजल्यात आहे? 

A. परभणी 

B. नाांदेि  

C. वहांगोली 

D. लातूर 

42. लोणार हे खाऱ्या पाण्याचे सरोिर बुलढाणा वजल्यात आहे. ते खालील पैिी िोणत्या 

तालुक्यात आहे? 

A. िलिापूर 

B. खािगाि 

C. िेहिर 

D. लोणार  

43. अिरािती वजल्यातील िेळघाट व्याघ्र अभयारण्यास ............ अभयारण्य या 

नािाने देखील ओळखले जाते? 

A. ढाकणा - कोलझाल  

B. सागरेश्िर 

C. िाळढोि 

D. नागवझरा 

44. राष्ट्र ीय पयाविरण अवभयाांवत्िी सांशोधन सांस्र्था खालीलपैिी िोणत्या शहरात आहे? 

A. सोलापूर 

B. पुणे 

C. औरांगाबाद 

D. नागपूर  

45. नागपूर वजल्यातील िन्हान हे वठिाण........ या उद्योगाशी वनगवडत आहे? 

A. साखर 

B. लोह 

C. कागद  

D. िोळसा 

46. ......... वह डोांगरराांग वह तापी ि पूणाव नदीखोऱ्यादरम्यानचा जलदुभाजि होय? 

A. िहादेिाचा डोांगर 

B. सातपुडा डोांगर 

C. मेळघाट्  

D. अवजांठा डोांगर 
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47. खालीलपैिी............ यावठिाणी िोसांबी फळाचे सांशोधन िें द्र आहे? 

A. यािल 

B. श्रीरामपूर  

C. िालेगाि 

D. नागपूर 

48. गोांवदया वजल्यातील बोदलिसा हे िाय आहे? 

A. व्याघ्र प्रिल्प 

B. अभयारण्य 

C. डवद्युत डनडमचती प्रकल्प  

D. र्थांड हिेचे वठिाण 

49. खालीलपैिी िोणत्या शहराला ' भारताचे व्याघ्र प्रिेशव्दार " म्हटलें जाते ? 

A. डेहराडून 

B. पोरबांदर 

C. नागपूर  

D. इटारसी 

50. खालीलपैिी........... हे स्र्थळ चिव उद्योगाशी वनगवडत आहे? 

A. औसा 

B. बाशी 

C. नाांदेड 

D. उस्मानाबाद  

51. राज्यात नागपूर वजल्यात 'िाटोल' येरे्थ या फळाचे सांशोधन िें द्र आहे? 

A. डलां बू  

B. आांबा 

C. पपई 

D. वचिू 

52. वभल्ल या आवदिासी जिातीची लोिसांख्या खालीलपैिी......... या वजल्यात 

सिाववधि आहे? 

A. जळगाि 

B. नांदुरबार  

C. ठाणे 

D. नावशि 
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53. िृष्णा नदीिर राज्यात...... हे धरण बाांधण्यात आले आहे? 

A. िुिडी 

B. वडांभे 

C. विर 

D. धोम  

54. चांद्रपूर वजल्यातील............ वह वठिाणे उच्च प्रतीच्या िजीवनया तांबाखूच्या 

उत्पादनासाठी प्रवसद्ध आहेत? 

A. अल्लापट्टी ि बल्लारपूर 

B. तडळी ि घुगुस 

C. आसरल्ली व अांडकसा  

D. बल्लारपूर ि चांद्रपूर 

55. खानदेशची िाशी म्हणून नांदुरबार वजल्यातील..... या वठिाणाचा वनदेश िेला 

जातो? 

A. प्रकाशे  

B. निापूर 

C. शहादे 

D. तळोदे 

56. िेरूळ येर्थील िैलास लेणी खोदण्याचे शे्रय दांवतदुगव या......... घराण्यातील 

राजास द्यािे लागते? 

A. चालुक्य 

B. पल्लि 

C. सातिाहन 

D. राष्ट्र कूट्  

57. सातिाळा-अवजांठा डोांगरराांगा आहेत....... च्या लेण्या आहेत? 

A. िालाव 

B. वेरूळ  

C. घरापुरी 

D. वपतळ खोरे 

58. सध्याचा जालना वजल्हा पूिी....... या वजल्याचा एि भाग होता? 

A. परभणी 

B. बीड 
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C. औरांगाबाद 

D. नाांदेड 

59. खालीलपैिी िोणते शहर िहाराष्ट्र ात आहे? 

A. इचलकरांजी  

B. जुनागढ 

C. गोांडल 

D. िेरािळ 

60. िुां डवलिा नदीिाठी िसलेले वजल्याचे वठिाण िोणते? 

A. बीड 

B. जालना  

C. परभणी 

D. औरांगाबाद 

61. िोणत्या सीिेस िॅि िोहन रेर्ा असे म्हटले जाते? 

A.भारत आडण चीन  

B.भारत आवण बाांग्लादेश 

C.भारत आवण म्यानिार 

D.भारत आवण पाविस्तान 

62. िहाराष्ट्र ािधे्य खलीवलपैिी िोणत्या वजल्याचे के्षत्फळ सिावत जास्त आहे? 

A. सोलापूर 

B. गडवचरोली 

C. चांद्रपूर 

D. अहमदनगर  

63. पोटव बे्लअर ही........ ची राजधानी आहे. 

A. अांदमान आडण डनकोबार बेटे्  

B. नागालँड 

C. विझोरि 

D. दादर आवण नगर हिेली 

64. भारताचे पवहले टेक्नोपािव  ...... येरे्थ क्सस्र्थत आहे. 

A. बांगलोर 

B. पुणे 
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C. िुांबई 

D. डतरुवनांतपुरम  

65. "िुसुि" या शब्दाचा सिानार्थी शब्द ओळखा 

A. पुष्प  

B. िेल 

C. गित 

D. सोने 

66. िहाराष्ट्र ात पानशेत धरण खालीलपैिी िोणत्या वजल्यात आहे? 

A. पुणे  

B. औरांगाबाद 

C. सातारा 

D. बीड 

67. वदल्लीतील "िीरभूिी" भारताच्या िोणत्या पांतप्रधानाांना सिवपवत िेलेले स्मारि आहे? 

A. राजीव गाांधी  

B. इांवदरा गाांधी 

C. लाल बहादूर शास्त्री 

D. जिाहरलाल नेहरू 

68. ........ सांविधान सभेच्या िसुदा सवितीचे अध्यक्ष होते? 

A. बी. एन. राि 

B. जिाहरलाल नेहरू 

C. िॉ. बी. आर. आांबेिकर  

D. डॉ. सक्सच्चदानन्द वसन्हा 

69. 'विधायि' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द 

A. िायविारी 

B. रचनािार 

C. डवध्वांसक  

D. विधाता 

70. अवभयोग या शब्दाचा सिानार्थी शब्द ओळखा? 

A. आरोप 

B. वचांतन 
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C. पवित् 

D. शुभ 

71. शेिरू हा िहाराष्ट्र ाचा राज्याप्रणी िोणत्या गटातील आहे? 

A. वबबटा 

B. खार  

C. िाांजर 

D. हरीण 

72. सांविधानानुसार िने .......... चा भाग आहे. 

A. िें द्रीय सूची 

B. राज्य सूची 

C. समवती सूची  

D. अिवशष्ट् सूची 

73. सेंवद्रय शेती िरणारे भारतातील पवहले राज्य? 

A. िहाराष्ट्र 

B. नागालँड 

C. डसक्कीम  

D. िवणपूर 

74. 'चेराि नृत्य' हा .........  चे लोिनृत्य आहे. 

A. नागालँड 

B. गोवा  

C. िवणपूर 

D. िेघालय 

75. गुड्स ि सेिा िराच्या अांतगवत ई-िे (इलेक्ट्र ॉवनि िे) विधेयि िधी लागू झाले? 

A.1 एडप्रल 2018  

B.1 एवप्रल 2017 

C.1 िे 2018 

D.1 िे 2017 

76. भारताचा राष्ट्र ीय प्राण्याचे शास्त्रीय नाि खालीलपैिी िोणते आहे? 

A. पँथेरा ट्ायग्रीस  

B. पँधेरा आँिा 
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C. पँरे्थरा वलओ 

D. पँधेरा पडूस 

77. आय.यू.सी.एन. (IUCN)ची लाल यादी.........आहे. 

A. दोर्युक्त गुणसुत्ाची यादी 

B. राष्ट्र ीय उद्याने आवण अभयारण्याची यादी 

C. सांकट्ग्रस्त सजीवाांच्या प्रजातीची यादी  

D. पररक्सस्र्थवतिीय दृष्ट्या सांिेदनशील जागवति पररसांस्र्थाांची यादी 

78. "शेंडी तुटो िा पारांबी तुटो" या म्हणीतून िाय व्यक्त होते? 

A. दृढडनश्चय  

B. िुखवपणा 

C. ताितीचा गिव 

D. चतुरपणा 

अखेरपयंत न ढळण्याचा वनश्चय 

79. भारतातील सिांत िोठा बौद्ध िठ हा.......या शहरात आढळतो. 

A. धिवशाला 

B. तवाांग  

C. सारनार्थ 

D. िोची 

80. रयत वशक्षण सांस्रे्थची स्र्थापना िोणी िेली. 

A. अण्णाभाऊ साठे 

B. विनोबा भािे 

C. कमचवीर भाऊराव पाट्ील  

D. क्ाांतीवसांह नाना पाटील 

81. युनायटेड नेशन ऑगवनायझेशन [यूएनओ] ने "जागवति विद्यार्थी वदिस" 

म्हणून......याचा िाढवदिस घोवर्त िेला आहे. 

A. िॉ. एपीजे अबु्दल कलाम  

B. डॉ. सिवपल्ली राधािृष्णन 

C. जिाहरलाल नेहरू 

D. सी.व्ही. रिन 

82. िरणोत्तर भारतरत्न हा पुरस्कार प्राप्त िरणारे पावहले व्यक्ती िोण 
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A. राजीि गाांधी 

B. लालबहादूर शास्त्री  

C. िहर्ी धोांडो िेशि ििे 

D. अटल वबहारी िाजपेयी 

83. गांगा नदी.......िधून उगि पािते. 

A. गांगोत्री  

B. हररद्वार 

C. िोलिाता 

D. अिरनार्थ 

84. िहाराष्ट्र ातील पवहले िन्यजीि अभयारण्य १९५८ िधे्य िोणत्या वजल्यात स्र्थापन झाले? 

A. नावशि 

B. कोल्हापूर  

C. अहिदनगर 

D. बुलढाणा 

85. "पडते घेणे" या अर्थावसाठी खालीलपैिी योग्य िाक्प्रचार वनिडा. 

A. रस्त्यािर पडलेली िसू्त उचलणे 

B. लग्नासाठी हांडा िागून घेणे 

C. जोरजोरात रडणे 

D. झुकते माप घेणे  

86. भारतातील सिांत जास्त लाांबीची पुळण िोठे आहे? 

A. वदिेआगर 

B. गुहागर 

C. चेन्नई  

D. चाांवदपुर 

87. िुदे्रिुख लोह पोलाद प्रिल्प िोणत्या राज्यात आहे? 

A. तेलां गणा 

B. झारखांड 

C. कनाचट्क  

D. छतीसगड 

88. "द लीजन ऑफ ऑनर" हा िोणत्या देशाचा सिोच्च पुरस्कार आहे? 
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A. जपान 

B. फ्रान्स  

C. अिेररिा 

D. ऑस्टर ेवलया 

89. सांत गाडगे िहाराज ि राष्ट्र सांत तुिडोजी िहाराज या दोघाांची जन्मभूिी िोणत्या 

वजल्यातील आहे. 

A. नावशि 

B. अिोला 

C. बुलढाणा 

D. अमरावती  

90. भारतरत्न हा पुरस्कार प्राप्त िरणारे सिावत िृद्ध व्यक्ती िोण? 

A. लता िांगेशिर 

B. अटल वबहारी िाजपेयी 

C. डॉ. सिवपल्ली राधािृष्ण 

D. महर्षी धोांिो केशव कवे  

91. विरुद्ध अर्थावची बरोबर जोडी ओळखा 

A. विनांती × आजवि 

B. उपकार × अपकर  

C. िऊ × नरि 

D. एित् × एिोपा 

92. ........ हे िहाराष्ट्र ातील सिाववधि तापिान असलेले वठिाण होय? 

A. नागपूर 

B. अिरािती 

C. यितिाळ 

D. चांद्रपूर  

93. जायििाडी प्रिल्प........... या नदीिर उभारण्यात आलेला आहे? 

A. गोदावरी  

B. िारणा 

C. िृष्णा 

D. िोयना 

94. शादूवल या शब्दाचा सिानार्थी शब्द साांगा. 

A. िाघ 

B. हरीण 
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C. डसांह  

D. हत्ती 

95. िाराणसी िशासाठी प्रवसद्ध आहे? 

A. चािडी िसू्त 

B. लोिरीच्या िपड्ाां 

C. सुती साड्ा 

D. रेशमी साड्या 

96. ग्रािपांचायत सवचि हा िोणाचा नोिर असतो ?  

A. डजल्हा पररर्षद  

B. पांचायत सवितीचा 

C. राज्यशासन 

D. ग्रािपांचायतीचा 

97. आवशयातील िोणती नदी अरबी सिुद्राला विळते? 

A. ब्रम्हापुत् 

B. गांगा 

C. डसांधू  

D. तापी 

98. आवदिासी वदन िोणत्या वदिशी साजरा िेला जातो? 

A. १ ऑगस्ट 

B. ९ ऑगस्ट  

C. ६ जुलै 

D. ९ जून 

99. ग्रािसभेची िायविारी सविती िोणती ?  

A ग्रामपांचायत  

B. सरपांच सविती 

C. ग्रािसभा 

D. यापैिी नाही 

100. खालीलपैिी िोणी १८१५ साली आत्मीय सभेची स्र्थापना िेली? 

A. राजा राममोहन रॉय  

B. िेशिचांद्र सेने 

C. वबजोय िृष्ण गोस्वािी 

D. यापैिी नाही 
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