
कला वािण य व िव ान महािव ालय, बोदवड 

वग-एफ़.वाय.बी.ए सी                                                                 सेिम टार- II 
 िवषय – पयावरण अ यास                                                             पेपर – पयावरण अ यास 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.आप या सभोवतालची प रि थती हणजे........... होय. 

 अ.वातावरण       

ब.पयावरण        

क.जलावरण      

ड.यापैक  नाही 

2. पृ वीवर ............ट के े  पा यान े यापलेला आहे. 

 अ.  75       

ब.71           

क.60             

ड. 80 

3. पृ वीवर ............ट के े  जमीन आहे. 

 अ.29                

 ब.40             

क.50                  

 ड.60 

4. सजीवां ना जग यासाठी .............या वायूची गरज भासते. 

 अ.नाय ोजन                

ब.ऑि सजन          



क. काबन    

ड.यापैक  नाही 

 

 

5. वातावरणात नाय ोजन वायूचे माण.............. ट के आहे. 

 अ.70           

 ब.78                

क.40                           

ड.10 

6. वन पती............... ि ये ारे आपले अ न बनवतात. 

 अ. काश सं ेषण    

ब. ऊजा वाह        

क.काबन               

ड.यापैक  नाही 

7. पृ वीवर एकूण ..........खंड आहेत. 

 अ.5                   

ब.7                       

क.4                

ड.3 

8. पृ वी या सभोवताली असणा या वायू या वे ट नाला ............. हणतात. 

 अ.वातावरण          

ब.जलावरण          



क.िशलावरण                   

ड.यापैक  नाही 

 

 

9. मानवाने िनमाण केले या पयावरणाला ..............पयावरण हणतात. 

अ. नैसिगक                  

ब.भौितक              

क. ाकृितक       

ड.यापैक  नाही 

10. प रसं था अ यास प तीला ............... हणतात. 

 अ.प रि थतीक  शा    

ब.जैविविवधता     

क.      अ  व    ब                

ड.यापैक  नाही 

11. ...............यामुळे जंगलाचे े  कमी होत आहे. 

 अ.औ ोगीकरण      

ब.वाळवंट     

क. लोकसं या       

ड.यापैक  नाही 

12. जागितक तापमान वाढी .............साठी हा वाय ूजबाबदार आहे. 

अ. ऑि सजन     

ब.काबन     



क.िनऑन      

ड.नाय ोजन 

 

 

 13. जल दू षण ितबंध कायदा ............या वष  अि त वात आला. 

 अ.1980          

ब.1982          

क.1974         

ड.यापैक  नाही 

14. हवा दू षण ितबंध कायदा.............. या वष  अि त वात आला 

 अ.1981        

ब.1980          

क. 1985           

ड.1960 

15. रा ीय वन धोरण या.......... या वष   अि त वात आले. 

 अ.1955        

ब. 1960         

क.1988          

ड.1990 

16. प रसं था संक पना सव थम ..............यांनी मांडली. 

 अ. ा सले                

 ब.हाबर        



क. पे सर    

 ड. रटर 

 

 

17. .............हा अजैिवक घटक आहे. 

 अ.मृदा         

ब.ऑि सजन      

क.काबन      

ड.यापैक  नाही 

18. ............हा रासायिनक घटक आहे. 

 अ.मृदा         

ब.पाणी         

क.हाय ोजन           

ड.यापैक  नाही 

19. .................यांना उ पादक असे हणतात. 

 अ.वन पत        

ब. ाणी              

क.मानव      

ड.यापैक  नाही 

20. जे ाणी अ नासाठी इतरांवर अवलंबून असतात यांना .................. हणतात. 

 अ.परपोषी              

ब. वयंपोषी          



क.एकपेशी          

ड.यापैक  नाही 

 

 

21. वन पत ना...............असे हणतात. 

अ. वयंपोषी                   

ब.परपोषी             

क.उपभो ा        

ड.यापैक  नाही 

22. गवतावर जीवन जगणा या ा यांना............... हणतात. 

अ. भ क         

ब.उ पादक        

क.तृणभ क         

ड.यापैक  नाही 

23. ाथिमक भ कावर अवलंबून असले या ा यांना............. हणतात.  

अ. उ पादक         

ब.ि तीयक              

क.भ क      

 ड.यापैक  नाही 

24. मृत वन पती व ा यां चे िवघटन करणा या सू म जीवांना हणतात.  

 अ.उ पादक        

ब.िवघटक             



क.भ क         

 ड.यापैक  नाही 

 

 

25. ...............हा िवघटकाचा कार आहे. 

 अ.बुरशी            

ब.वन पती       

क. ाणी          

ड.यापैक  नाही 

26. वातावरणात काबन डाय-ऑ साइड चे माण ..............ट के आहे.  

 अ.2               

ब.5                 

क.3                       

ड.0.003 

27. वातावरणात ऑि सजनच े माण .......ट के आहे.  

 अ.२०              

ब.१०            

क.०५       

ड.४० 

28. यांनी प रि थितक  मनोरा ची संक पना मांडली 

 अ.चा स ए टन       

ब. रटर          



क.मा स     

ड. पे सर  

 

 

29.................. ह ेगवताळ प रसं थेच ेउदाहरण आहे. 

अ. ेअरी           

ब. ु वीय             

क.िवषुवृ ीय        

ड.यापैक  नाही.  

30. श यता वाद िह संक पना .....................या देशात मांड यात आली. 

अ. ा स          

ब.जमनी          

क.रिशया         

ड.अमे रका      

31. ..............यांनी श यता वाद ही संक पना मांडली.  

 अ. लाश          

ब.मा स            

क.िफटर          

ड.यापैक  नाही 

32. वन पती आिण ा यां चे भ ण करणारे हणजेच........... 

 अ.सवभ ी        

 ब. वयंपोषी        



क.नरभ ी         

ड.यापैक  नाही 

 

 

33. वन पत ना............ असेही हणतात. 

 अ.उ पादक                       

ब.भ क         

क.परपोषी         

ड.यापैक  नाही 

 34. जैविविवधता हा श द सव थम.............. यांनी वापरला. 

अ. रोसेन                  

ब.हंटर                 

क.िविलयम        

ड.यापैक  नाही 

 35. वसुंधरा प रषद .................या िठकाणी भरली होती. 

अ. जोहा सबग    

ब. यूयॉक       

क. रओ िद जानेरो      

ड.यापैक  नाही 

36. जलाशयात होणा या तेलगळतीमुळे............. धो यात येतात. 

 अ. जल प रसं था       

ब.      वाळवंटी प रसं था         



क.पवतीय प रसं था   

ड. यापैक  नाही 

 

 

37. विन मोज यासाठी ............एकक वापरतात. 

अ.  डेिसबल      

 ब.िमटर    

ड. यापैक  नाही 

38. जपान मधील ........या शहरावर अणुबॉ ब टाक यात आला. 

अ.ओटीओ आिण याकोहामा  

ब. िहरोिशमा-नागासाक    

क.उटावा व टोिकयो  

ड. यापैक  नाही 

39. ..............मुळे मृदेची धूप होते. 

 अ. िनवणीकरण        

ब. दु काळ         

क.  पज य       

 ड. यापैक  नाही 

40. हवा दू षणामुळे.......   आजार होतात 

 अ.   सनाचे         

ब. पोटाचे        

क. वचेचे         



ड. यापैक  नाही 

 

 

 

41. भोपाळ वायू दु घटना ....................या वायूची गळती झाली होती. 

 अ.िमथेल आयसोसायनेट   

ब.स फर डाय ऑ साईड 

 क.नाय स ऑ साईड  

 ड. यापैक  नाही 

42. हे आंदोलन वनसंवधनाशी िनगिडत आहे. 

अ. रेनी        

ब.िहजरी        

क.िचपको   

ड. यापैक  नाही 

43. ...............या वायूमुळे वातावरणाचा समतोल िबघडतो. 

 अ.हाय ोजन         

ब.  ह रतगृह       

क.ऑि सजन   

ड. यापैक  नाही 

44. पयावरणाची हानी न होता होणारा िवकास हणजे............... होय.  

 अ.सव म िवकास    

ब. औ ोिगक िवकास      



क.शा त िवकास   

ड. यापैक  नाही 

 

 

45. पयावरण व वने या नावान े वतं  िवभाग ...........साली  सु  झाला. 

 अ.1990     

 ब. 1982       

क.1985        

ड.यापैक  नाही 

46.आप या सभोवतालची प रि थती हणजे........... होय. 

 अ.वातावरण      

 ब.पयावरण        

क.जलावरण     

 ड.यापैक  नाही 

47. पृ वीवर ............ट के े  पा याने यापलेला आहे. 

 अ.  75       

ब.71          

 क.60             

ड. 80 

48. पृ वीवर ............ट के े  जमीन आहे. 

 अ.29                

 ब.40            



 क.50                  

 ड.60 

 

 

49. सजीवांना जग यासाठी .............या वायूची गरज भासते. 

 अ.नाय ोजन                

ब.ऑि सजन          

क. काबन    

ड.यापैक  नाही 

50. वातावरणात नाय ोजन वायूचे माण.............. ट के आहे. 

 अ.70           

 ब.78               

 क.40                          

 ड.10 

51. वन पती............... ि ये ारे आपले अ न बनवतात. 

 अ. काश सं ेषण   

 ब. ऊजा वाह        

क.काबन               

ड.यापैक  नाही 

52. पृ वीवर एकूण ..........खंड आहेत. 

 अ.5                  

 ब.7                      



 क.4                

ड.3 

 

 

53. पृ वी या सभोवताली असणा या वायू या वे ट नाला ............. हणतात. 

 अ.वातावरण         

 ब.जलावरण          

क.िशलावरण                  

 ड.यापैक  नाही 

54. मानवाने िनमाण केले या पयावरणाला ..............पयावरण हणतात. 

अ. नैसिगक                 

 ब.भौितक             

 क. ाकृितक      

 ड.यापैक  नाही 

55. प रसं था अ यास प तीला ............... हणतात. 

 अ.प रि थतीक  शा    

ब.जैविविवधता    

 क.      अ  व    ब                

ड.यापैक  नाही 

56. प रसं था संक पना सव थम ..............यांनी मांडली. 

 अ. ा सले               

  ब.हाबर        



क. पे सर     

ड. रटर 

 

 

57. .............हा अजैिवक घटक आहे. 

 अ.मृदा         

ब.ऑि सजन      

क.काबन      

ड.यापैक  नाही 

58. ............हा रासायिनक घटक आहे. 

 अ.मृदा        

 ब.पाणी         

क.हाय ोजन           

ड.यापैक  नाही 

59. .................यांना उ पादक असे हणतात. 

 अ.वन पत        

ब. ाणी             

 क.मानव      

ड.यापैक  नाही 

60. जे ाणी अ नासाठी इतरांवर अवलंबून असतात यांना .................. हणतात. 

 अ.परपोषी               

ब. वयंपोषी         



 क.एकपेशी          

ड.यापैक  नाही 

61. वन पत ना...............असे हणतात. 

अ. वयंपोषी                   

ब.परपोषी             

क.उपभो ा       

 ड.यापैक  नाही 

62. गवतावर जीवन जगणा या ा यां ना............... हणतात. 

अ. भ क        

 ब.उ पादक       

 क.तृणभ क         

ड.यापैक  नाही 

63. ाथिमक भ कावर अवलंबून असले या ा यां ना............. हणतात.  

अ. उ पादक        

 ब.ि तीयक              

क.भ क      

 ड.यापैक  नाही 

64. मृत वन पती व ा यां चे िवघटन करणा या सू म जीवांना हणतात.  

 अ.उ पादक       

 ब.िवघटक             

क.भ क         

 ड.यापैक  नाही 



65. ...............हा िवघटकाचा कार आहे. 

 अ.बुरशी            

ब.वन पती      

 क. ाणी          

ड.यापैक  नाही 

66.वातावरणात काबन डाय-ऑ साइड चे माण ..............ट के आहे.  

 अ.2               

ब.5                 

क.3                       

ड.0.003 

67. वातावरणात ऑि सजनच े माण .......ट के आहे.  

 अ.२०              

ब.१०            

क.०५       

ड.४० 

68. यांनी प रि थितक  मनोरा ची संक पना मांडली 

 अ.चा स ए टन       

ब. रटर         

 क.मा स    

 ड. पे सर  

69.................. ह ेगवताळ प रसं थेच ेउदाहरण आहे. 

अ. ेअरी          



 ब. ु वीय             

क.िवषुवृ ीय       

 ड.यापैक  नाही.  

 

 

70. वन पती आिण ा यां चे भ ण करणारे हणजेच........... 

 अ.सवभ ी        

 ब. वयंपोषी      

  क.नरभ ी       

  ड.यापैक  नाही 

71. वन पत ना............ असेही हणतात. 

 अ.उ पादक                      

 ब.भ क        

 क.परपोषी        

 ड.यापैक  नाही 

72. जैविविवधता हा श द सव थम.............. यांनी वापरला. 

अ. रोसेन                  

ब.हंटर                 

क.िविलयम       

 ड.यापैक  नाही 

73. वसुंधरा प रषद .................या िठकाणी भरली होती. 

अ. जोहा सबग    



ब. यूयॉक       

क. रओ िद जानेरो      

ड.यापैक  नाही 

 

74. ा यां या गुणसू ांम ये जी िविवधता आढळते यास ...........जैविविवधता हणतात 

 अ.अनुवंिशक             

 ब. जातीय            

क. देशीय         

ड.यापैक  नाही 

75. भारताम ये व यजीव संवधन कायदा ..............म ये अि त वात आला. 

 अ.1972                        

 ब.1981               

क. 1951                 

ड. यापैक  नाही 

76. भारताम ये............... अभयार ये आहेत. 

अ. 200                

ब.485           

क.305    

ड. 208 

 377. .........साठी मेळघाट अभयार य िस  आह.े  

 अ.वाघ        

ब. िसंह        



क.हरीण       

ड.यापैक  नाही 

 

 

78. काझीरंगा अभयार य ............या ा यासाठी िस  आहे. 

 अ.िजराफ      

 ब.गडा                

क.िसंह        

ड.यापैक  नाही 

 79. भारताम ये एकूण जैव भौगोिलक देश आहेत.  

 अ.   05     

 ब. 10        

क. 15    

 ड. 20 

80. भारतात एकूण रा ीय उ ान ेआहेत 

 अ.90    

 ब. 85      

क.72       

ड.यापैक  नाही 

81. भारतातील ..............हा देश जैविविवधतेने संप न आहे. 

अ. पि म घाट      

ब. िनलिगरी पवत 



 क.सातपुडा पवत     

 ड.यापैक  नाही 

 

 

 82. भारताम ये ामु याने ............. वा यामुळे पाऊस पडतो. 

 अ.खारे      

ब.मतलई        

क.मोसमी   

ड.यापैक  नाही 

83. जैविविवधते या यासाठी............... कारणीभूत आहे. 

 अ.मानव         

 ब.िनसग           

 क. ाणी             

ड.यापैक  नाही 

84. ...............यामुळे जंगलाचे े  कमी होत आहे. 

 अ.औ ोगीकरण      

ब.वाळवंट     

क. लोकसं या       

ड.यापैक  नाही 

 85. जागितक तापमान वाढी .............साठी हा वायू जबाबदार आहे. 

अ. ऑि सजन    

 ब.काबन     



क.िनऑन      

ड.नाय ोजन 

 

 

 86. जल दू षण ितबंध कायदा ............या वष  अि त वात आला. 

 अ.1980          

ब.1982         

 क.1974        

 ड.यापैक  नाही 

87. हवा दू षण ितबंध कायदा.............. या वष  अि त वात आला 

 अ.1981        

ब.1980          

क. 1985           

ड.1960 

88. रा ीय वन धोरण या.......... या वष   अि त वात आले. 

 अ.1955        

ब. 1960         

क.1988          

ड.1990 

89. देशा या एकूण े फळापैक  .............ट के े  वना या अ छादनाखाली असणे गरजेचे आहे. 

 अ.11            

 ब.22                       



क.33             

 ड.44 

 

 

90. योटो  ोटोकॉल .................यािवषयी संबंिधत आहे. 

 अ.काबन उ सजन    

 ब.हवा दू षण           

क.अणऊुजा        

ड.यापैक  नाही 

91. ...........चा वापर अणुभ ् या म ये केला जातो. 

 अ.नाय ोजन     

ब.यु रेिनयम     

क.अमोिनया    

ड.यापैक  नाही 

 92. आ लपज य ............यामुळे िनमाण होते. 

 अ.काबन   

ब. नाय स ऑ साईड      

क.हाय ोजन     

 ड. यापैक  नाही 

93. या वायूमुळे .............ओझोन चा य होतो. 

 अ.सी.एफ.सी.        

ब. नाय ोजन     



क.   हाय ोजन     

ड. यापैक  नाही 

 

 

94. जलाशयात होणा या तेलगळतीमुळे............. धो यात येतात. 

 अ. जल प रसं था       

ब.      वाळवंटी प रसं था         

क.पवतीय प रसं था   

ड. यापैक  नाही 

95. विन मोज यासाठी ............एकक वापरतात. 

अ.  डेिसबल       

ब.िमटर    

ड. यापैक  नाही 

 96. जपान मधील ........या शहरावर अणुबॉ ब टाक यात आला. 

अ.ओटीओ आिण याकोहामा  

ब. िहरोिशमा-नागासाक    

क.उटावा व टोिकयो  

ड. यापैक  नाही 

 97. ..............मुळे मृदेची धूप होते. 

 अ. िनवणीकरण        

ब. दु काळ         

क.  पज य        



ड. यापैक  नाही 

 98. हवा दू षणामुळे.......   आजार होतात 

 अ.   सनाचे         

ब. पोटाचे        

क. वचेचे         

ड. यापैक  नाही 

99. भोपाळ वायू दु घटना ....................या वायूची गळती झाली होती. 

 अ.िमथेल आयसोसायनेट   

ब.स फर डाय ऑ साईड 

 क.नाय स ऑ साईड   

ड. यापैक  नाही 

100. हे आंदोलन वनसंवधनाशी िनगिडत आहे. 

अ. रेनी        

ब.िहजरी       

क.िचपको   

ड. यापैक  नाही 

101. ...............या वायूमुळे वातावरणाचा समतोल िबघडतो. 

 अ.हाय ोजन         

ब.  ह रतगृह       

क.ऑि सजन   

ड. यापैक  नाही 

 102. पयावरणाची हानी न होता होणारा िवकास हणजे............... होय.  



 अ.सव म िवकास    

ब. औ ोिगक िवकास      

क.शा त िवकास   

ड. यापैक  नाही 

103. पयावरण व वने या नावाने वतं  िवभाग ...........साली  सु  झाला. 

 अ.1990      

ब. 1982        

क.1985        

ड.यापैक  नाही 

104. वातावरणात वाय ूसोबतच ............अि त व देखील आहे. 

 अ.वन पती      

ब.धूिलकण       

 क. लाि टक   

ड. यापैक  नाही 

 105. जल प रसं था .............या आप ीमुळे धो यात येत आहेत. 

अ. वायुगळती     

ब. तेलगळती        

क. मासेमारी        

ड. यापैक  नाही 

 106. .................याम ये भूखंड व महासागर तळांचा समावेश होतो.  

अ. जलावरण      

ब.वातावरण      



क.िशलावरण   

ड. यापैक  नाही 

107. िनसगाचे संतुलन राख यासाठी .............संवधन गरजेचे आहे. 

 अ.उ ोग      

ब.वन पती      

क.पयावरण    

ड. यापैक  नाही 

 108. पयावरण भूगोलाच े व प व पाचे आहे. 

 अ. थायी      

ब.गितमान    

क.अ थाई   

ड. यापैक  नाही 

109. एका िजवाकडून दु स या िजवाकडे अ नाचे होणारे सं मण हणजे.............. होय.  

 अ.ऊजा वाह       

ब.अ नसाखळी       

क.काबन च       

ड. यापैक  नाही 

 110. अ न ऊजा सं मणा या िविवध पात यां ना ............. तर असे हणतात. 

अ. पोषण        

ब.ऊजा िविनमय     

क.आहार   

ड. यापैक  नाही 



111. जलपरीसं थेतील वन पती हणजे ................होय. 

अ. लवक     

ब.सूिचपण      

क. खारफुटी   

ड. यापैक  नाही 

112. िवषुववृ ीय देशांम य ेवने आढळतात. 

अ. पानझडी       

ब.काटेरी    

क.सदाह रत   

ड. यापैक  नाही 

113. वाळवंटात ...............वन पती आढळतात. 

 अ.पानझडी       

ब.सदाहरीत        

क.काटेरी   ड. यापैक  नाही 

 


