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K.C.E. Society’s 

MOOLJI JAITHA COLLEGE (AUTONOMOUS), JALGAON 

Question Bank/ Questions for Practice 
For FYBA (Environmental Studies) 

Chapter 6: Social Issues and Environment  

(सामाजिक समस्या आणि पयाावरि) 

 

Sr. No. Question with possible options 
Correct 

Ans. 

1.  

1972 मध्ये स्टॉकहोम परिषदेत 'गरिबी हा सर्ाात मोठा प्रदषूक होता' असे कोणी म्हटले होते? 

 

अ) िाजीर् गाांधी  
ब) इांददिा गाांधी 
क) सोनिया गाांधी  
ड) िाहुल गाांधी 

 

ब 

2.  

भवर्ष्यातील वपढयाांच्या स्र्तःच्या गिजा पूणा किण्याच्या क्षमतेशी तडजोड ि किता र्तामािाच्या गिजा 
पूणा किणािा वर्कास म्हणजे______. 

 
अ) जलद वर्कास 

ब) आगाऊ वर्कास 

क) शाश्र्त वर्कास 

ड) अि-दटकाऊ वर्कास 

क 

3.  

उत्खिि, परिष्किण, निर्माती आणण सामग्री वर्तिणाच्या प्रक्रियेत र्ापिल्या जाणाऱ्या ऊजेला 
_________________ म्हणतात. 

 
अ) मूता ऊजाा 
ब) भौनतक  ऊजाा 
क) िासायनिक ऊजाा 
ड) गनतज ऊजाा 

अ 

4.  

शहिी निर्ासी आणण व्यापािी सुवर्धा यूएसए मध्ये अांदाजे _____ ग्रीि हाउस र्ायूांच्या उत्सजािासाठी 
जबाबदाि आहेत 

अ) 05% 

ब) 15% 

क) 25% 

ड) 35% 

ड 
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5.  

शहिी र्ाहतूक मुख्यत्र्े ________ पासूि र्मळणाऱ्या ऊजेर्ि अर्लांबूि असत.े 

 
अ) सौि ऊजाा 
ब) पर्ि ऊजाा 
क) जीर्ाश्म इांधि 

ड) र्ीज 

 

क 

6.  

महािाष्रातील पुणे जजल््यातील माहूि गार्ात पाणी र्ाचर्ण्यासाठी पाणी पांचायत म्हणूि ओळखली जाणािी 
चळर्ळ कोणी सुरू केली? 

 
अ) वर्लासिार् देशमुख   

ब) वर्लासिार्  साळुांखे   

क) शिदचांद्र  पर्ाि   

ड) अमीि  खाि 

ब 

7.  

खालील पद्धतीमुळे शेतीतील पाण्याची बचत होऊ शकते. 
 

अ) दठबक र्सांचि 

ब) पूि र्सांचि 

क) पषृ्ठभाग र्सांचि 

ड) बािमाही र्सांचि 

अ 

8.  

धिणाांपासूि ग्राहकापयतं पाणी र्ाहूि िेणािे कालर्े आणण पाईप्स हस्ताांतिणादिम्याि जर्ळजर्ळ _____ 

िुकसाि कितात. 

 

अ) 50% 

ब) 40 % 

क) 30 % 

ड) 20 % 

अ 

9.  

िाजस्थािच्या _______ भागाला लागर्डीसाठी उपलब्ध पाणी र्ाटण्यासाठी पािांपारिक जल सांचयि 

पद्धतीांचा समदृ्ध र्ािसा आहे. 

 

अ) र्गड 

ब) मेर्ाड 

क) मािर्ाड 

ड) मेर्ात 

ब 

10.  

दटहिी प्रकल्प ________________ मध्ये आहे. 

 
अ) उत्ति प्रदेश  

ब) मध्य प्रदेश 

क) उत्तिाखांड 

क 
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ड) महािाष्र 

 

11.  

___________ आम्ही सांसाधिे कशी र्ापितो आणण वर्तिीत कितो त्याशी सांबांधधत समस्याांशी सांबांधधत 

आहे. 

 
अ) भूर्ैज्ञानिक िैनतकता 
ब) जैवर्क िैनतकता 
क) सामाजजक िैनतकता 
ड) पयाार्िणीय िैनतकता 

ड 

12.  

1985 मध्ये, ______ िे भािताच्या पयाार्िणाच्या जस्थतीर्ि पदहला अहर्ाल प्रकार्शत केला. 
 
अ) अनिल अग्रर्ाल  

ब) िॉमाा अल्र्ािेस 

क) सुिीता िािायण 

ड) र्ांदिा र्शर् 

 

अ 

13.  

कोणाचा वर्श्र्ास होता की 'मािर् हे' खालच्या प्राणी साम्राज्याचे वर्श्र्स्त आहेत 'आणण इति प्रकािच्या 
जीर्िाचे स्र्ामी िाहीत'? 

 

अ) पांडडत जर्ाहिलाल िेहरू 

ब) महात्मा गाांधी 
क) लालबहादिू शास्री 
ड) सिदाि र्ल्लभभाई पटेल 

 

ब 

14.  

एक बबष्णोई स्री, अमतृा देर्ी, खेजिी झाडाांची कटाई टाळण्यासाठी झाडाांिा धचकटूि िादहली ज्याला 
___________ द्र्ािे ओळखले जात.े 

 
अ) धचपको आांदोलि 

ब) िमादा चळर्ळ 

क) िर्दाि चळर्ळ 

ड) सायलेंट व्हॅली चळर्ळ 

 

अ 

15.  

निसगाार्ि प्रेम निमााण किणे, मजबूत ________ क्रिया घडर्ते. 
 
अ) पयाार्िण वर्रुद्ध 

ब) पयाार्िण फोबबक 

क) पयाार्िण पूिक 

ड) अ) आणण क) दोन्ही 
 

क 
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16.  

__________ शाांतीनिकेतिची स्थापिा केली आणण पयाार्िणार्ि आधारित तत्त्र्ज्ञाि र्शकर्ले. 
 
अ) महात्मा गाांधी 
ब) िर्ीांद्रिाथ टागोि 

क) आि के िािायण 

ड) खुशर्ांत र्सांग 

ब 

17.  

निसगा सांर्धािासाठी िैनतकता आणण्यासाठी ___________ आर्श्यक आहे. 

 
अ) पयाार्िण र्शक्षण 

ब) सांर्धाि जागरूकता 
क) प्रगत शहिी वर्कास 

ड)  अ) आणण ब)  दोन्ही 
 
 
 

ड 

18.  

भाितातील सांर्धाि िैनतक आणण पािांपारिक मूल्य प्रणालीांचा एक भाग म्हणूि, वर्वर्ध र्िस्पतीिा धार्माक 

महत्त्र् ददले गेले आहे; त्यापैकी एक वप ांपळ समावर्ष्ट आहे; असे म्हणतात की ज्याच्या खाली  ________ 

याांिा ज्ञाि प्राप्त झाले. 
 
अ) गौतम बुद्ध  

ब) र्धामाि महार्ीि 

क) श्रीिाम 

ड) लक्ष्मी आणण वर्ष्णू 

अ 

19.  

_____________ च्या हर्ामािशास्रज्ञाांिी 20 व्या शतकात हर्ामािातील बदलाांचा अांदाज लार्ण्यासाठी 
अिेक प्रयोगाांच्या परिणामाांचे पुििार्लोकि केले आहे. 

 
अ) इांडडयि पॅिल ऑफ क्लायमेट चेंज (IPCC)  

ब) इांटििॅशिल पॅिल ऑि क्लायमेट चेंज (IPCC) 

क) इांटिगव्हिामेंटल पॅिल ऑि क्लायमेट चेंज (IPCC)  

ड) इांडो-इस्राएल पॅिल ऑि क्लायमेट चेंज (IPCC) 

क 

20.  

हर्ामाि बदलाचा परिणाम म्हणूि, आयपीसीसी िुसाि जागनतक सिासिी समुद्र पातळी 2100 पयंत 9 र्रूि 

___________ पयतं र्ाढण्याचा अांदाज आहे. 

 

अ) 77 सेमी 
ब) 88 सेमी 
क) 99 सेमी 
ड) 109 सेमी 
 
 

ब 
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21.  

पथृ्र्ीर्ि पोहोचणािी सुमािे 75% सौि ऊजाा पथृ्र्ीच्या पषृ्ठभागार्ि ________ जात/े होत ेजी पथृ्र्ीचे 

तापमाि र्ाढर्ते. 
 
अ) शोषली 
ब) उत्सजजात 

क) अपर्नतात 

ड) पिार्नतात 

अ 

22.  

पूर्ा-औद्योधगक काळापासूि र्ातार्िणातील कोणता र्ायू 31% र्ाढला आहे, ज्यामुळे खालील र्ातार्िणात 

अधधक उष्णता अडकते? 

 
अ) काबाि मोिोऑक्साइड 

ब) र्मथेि 

क) काबाि डाय ऑक्साईड 

ड) सीएफसी 
 

क 

23.  

जेव्हा कोळसा, तेल आणण िैसधगाक र्ायू यासािखे जीर्ाश्म इांधि जाळले जातात, तेव्हा सल्फि डायऑक्साइड 

आणण ________ सािखी िसायिे तयाि होतात आणण आम्ल पाऊस पडतात. 

 
अ) काबाि डायऑक्साइड 

ब) क्लोिोफ्लोिोकाबाि 

क) िायरोजि सल्फेट 

ड) िायरोजि ऑक्साईड 

 

ड 

24.  

आम्ल पार्साची / पजान्याची निर्माती कशी थाांबर्ायची? 

 
अ) जीर्ाश्म इांधिातूि कमी ऊजाा र्ापरूि 

ब) अधधक कोळशाचा र्ापि करूि 

क) अधधक SO2 उत्सजजात करूि 

ड) अधधक NO2 उत्सजजात करूि 

अ 

25.  

ऑजक्सजिर्िील सूयाप्रकाशाच्या क्रियेमुळे ________ तयाि होत.े 

 
अ) जव्हटॅर्मि डी 
ब) ओझोि 

क) सल्फि डायऑक्साइड 

ड) र्िील सर्ा 

ब 

26.  

र्ातार्िणातील ओझोिचा थि सूयाापासूि येणाऱ्या धोकादायक _________ पासूि पथृ्र्ीर्िील जीर्िाचे 

िक्षण कितो. 
 

ड 
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अ) अल्फा वर्क्रकिण 

बी) बीटा वर्क्रकिण 

क) गामा वर्क्रकिण 

ड) अनतिील क्रकिणे 

27.  

______ िसायिामुळे ओझोि थिाला धोका निमााण झाला. 
 
अ) क्लोिोफ्लोिोकाबाि 

ब) गांधकयुक्त आम्ल 

क) िायदरक आम्ल 

ड) H2S 

अ 

28.  

ओझोि थि िष्ट झाल्यामुळे ______ कका िोगाची प्रकिणे र्ाढल्याचे ददसूि येत.े 

 
अ) त्र्चा 
ब) िक्त 

क) मेंद ू

ड) पोट 

अ 

29.  

आजण्र्क आपत्ती आणण गळतीमुळे __________ चा वर्कास होतो. 
 
अ) कका िोग 

ब) थायिॉईड ट्यूमि 

क) मोतीबब ांद ू

ड) र्िील सर्ा 

ड 

30.  

झाडाच्या िुकसािामुळे मातीची धूप होऊि िुकसाि होते, जे शेर्टी ___________ तयाि किते. 
 
अ) र्मष्टान्ि 

ब) सुपीक जमीि 

क) पडीक जमीि 

ड) दलदल 

क 

31.  

पडीक जर्मिीच्या वर्कासाचे उत्पादि काय आहे? 

 

अ) ग्रामीण भागातील उत्पन्िाचे स्रोत बिर्ा 
ब) इांधिाचा सतत पुिर्ठा सुनिजश्चत किा 
क) कृषी र्िीकिण किा 
ड) र्िील सर्ा 

ड 

32.  

___________ प्लाजस्टकचे उत्पादि आणण र्ापि नियांबरत किणािे भाितातील पदहले िाज्य होत.े 

 
अ) उत्ति प्रदेश 

ब) दहमाचल प्रदेश 

ब 
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क) महािाष्र 

ड) तार्मळिाडू 

33.  

_______ िर्ीि र्स्तूांच्या सतत खिेदीशी सांबांधधत आहे, त्याांची खिी गिज, दटकाऊपणा, उत्पादिाची उत्पत्ती 
क्रकां र्ा त्याांच्या निर्माती आणण वर्ल्हेर्ाटीचे पयाार्िणीय परिणाम याचे वर्श्लेषण किते. 
 

अ) ग्राहकर्ाद 

ब) सांन्यास 

क) अ आणण ब दोन्ही 
ड) र्िीलपैकी काहीही िाही 
 

अ 

34.  

कमी किा, पुन्हा र्ापिा आणण ______, क्रकां र्ा तीि-आि तत्र्, कचिा व्यर्स्थापिामध्ये िर्ीि सांकल्पिा 
आहे. 

 
अ) पुिवर्ािी 
ब) पुिरुत्पादि 

क) रिसायकल 

ड) पुन्हा किा 

क 

35.  

भाित सिकािि ेपयाार्िण (सांिक्षण) कायदा कधी तयाि केला? 

 
अ) 1972 

ब) 1986 

क) 1975 

ड) 1996 

ब 

36.  

पयाार्िण सांिक्षण कायदा लाग ूकिण्यासाठी जितेची धचांता आणण पादठांबा महत्त्र्पूणा आहे; हे 

________________ द्र्ािे समधथात असणे आर्श्यक आहे. 

 

अ) प्रबुद्ध माध्यम 

ब) अत्यांत जागरूक धोिणकते 
क) मादहती देणािी न्यायपार्लका आणण प्रर्शक्षक्षत तांरज्ञ 

ड) र्िील सर्ा 
 

ड 

37.  

प्रदषूण नियांबरत करूि आपली हर्ा स्र्च्छ किण्यासाठी सिकािि े________ मध्ये हर्ा (प्रदषूण प्रनतबांध 

आणण नियांरण) कायदा पारित केला. 
 
अ) 1961 

ब) 1971 

क) 1981 

ड) 1991 

क 

38.  र्ातार्िणातील प्रदषूणाची पातळी आणण वर्र्शष्ट स्रोताांर्ि हर्ेची चाचणी करूि, सिकािि े_____________ अ 
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ची स्थापिा केली आहे. 

 
अ) प्रदषूण नियांरण मांडळ 

ब) प्रदषूण साफ किणािे बोडा 
क) प्रदषूण मापि मांडळ 

ड) प्रदषूण मांडळ 

39.  

जल प्रनतबांधक आणण प्रदषूण नियांरण कायदा ___________ द्र्ािे पाण्याचे प्रदषूण िोखत िाही. 
 
अ) औद्योधगक कचिा पाणी 
ब) घिगुती साांडपाणी 
क) शेतीचे साांडपाणी 
ड) िैसधगाक कचिा पाण्याचे स्रोत 

 

ड 

40.  

जल प्रदषूण िोखण्यासाठी व्यक्ती खालीलपैकी काय करू शकत?े 

 

अ) घिात कचिा टाका क्रकां र्ा औद्योधगक िाला 
ब) कचिा बाहेि काढण्यासाठी शौचालयाांचा र्ापि किा र्स्तू 

क) िासायनिक खताांऐर्जी कां पोस्ट र्ापिा 
ड) वर्वर्ध प्रकािचे कीटकिाशके र्ापिा 
 

क 

41.  

2002 मध्ये र्न्यजीर् सांिक्षण कायद्यातील सुधािणा अधधक कडक आहे आणण स्थानिक लोकाांद्र्ािे 

_________ सांसाधिाांचा र्ापि प्रनतबांधधत कित.े 

 
अ) व्यार्सानयक 

ब) गैि-व्यार्सानयक 

क) घिगुती 
ड) औषधी 

अ 

42.  

1980 चा र्िसांिक्षण कायदा __________ नियांबरत किण्यासाठी लाग ूकिण्यात आला. 
 
अ) जांगल प्रदषूण  

ब) जांगलतोड 

क) पडीक जमीि 

ड) जांगलातील जल प्रदषूण 

ब 

43.  

पथृ्र्ी ददर्स ___________ िोजी साजिा केला जातो. 
 

अ) 22 एवप्रल 

ब) 22 मे 
क) 22 जूि 

ड) 22 जुलै 

अ 
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44.  

21 माचा हा ____________ म्हणूि घोवषत केला आहे. 

 
अ) जागनतक र्िीकिण ददर्स  

ब) जागनतक आिोग्य ददि 

क) जागनतक र्ािसा ददर्स 

ड) पथृ्र्ी ददर्स 

 

अ 

45.  

खालीलपैकी कोणता ददर्स जागनतक ओझोि ददर्स म्हणूि ओळखला जातो? 

 

अ) 16 सप्टेंबि 

ब) 16 सप्टेंबि 

क) 6 ऑगस्ट 

ड) 11 जूि 

 

ब 

46.  

जगभिातील अिेक जमातीांमध्ये, दहांदी महासागिातील अांदमािातील ________ कमी होत आहेत. 

 

अ) जिार्ा 
ब) िेग्रीटो 
क) ओांज 

ड) सेंदटिीलीज 

 

अ 

47.  

____________ जमीि व्यर्स्थापि कायािम जो एखाद्या प्रदेशाकडे त्याच्या सर्ा पाणी सांबांधधत 

समस्याांच्या दृष्टीकोिातूि पाहतो. 
 
अ) पडीक जमीि व्यर्स्थापि  

ब) पाणलोट व्यर्स्थापि 

क) साांडपाण्याचे व्यर्स्थापि 

ड) ओले जमीि व्यर्स्थापि 

 

ब 

48.  

िाजस्थािच्या मेर्ाडमध्ये िेि र्ॉटि हार्ेजस्टांग र्सस्टीमचे उदाहिण म्हणजे  _______ आहे, जी खुली 
खोदलेली वर्हीि असते ज्याचे अिेक मालक असतात. 

 

अ) साजा कुर्ा 
ब) चक 

क) हेंबि 

ड) बांधा  

अ 

49.  
जि मोठ्या आकािाचे िर्ीि प्रकल्प पास किायचे असतील, ति सिकािि े__________ चा सािाांश अहर्ाल 

प्रकार्शत किणे आणण 'सार्ाजनिक सुिार्णी’ किणे अनिर्ाया कित.े 

 

क 
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अ) प्रदषूण परिणाम मूल्याांकि  

ब) हर्ामाि बदल अहर्ाल 

क) पयाार्िणीय प्रभार् मूल्याांकि (EIA) 

ड) पीसीबी 

50.  

िूतिीकिणयोग्य सांसाधिे िाखण्यासाठी, काबाि डाय ऑक्साईडची पातळी कमी किण्यासाठी आणण 

पथृ्र्ीच्या र्ातार्िणात ऑजक्सजिची पातळी िाखण्यासाठी __________ आर्श्यक आहेत. 

 
अ) िद्या 
ब) जांगले 
क) शहिी वर्कास 

ड) आधुनिक तांरज्ञाि 

ब 

 

------------ प्रश्ि बँकेचा शेर्ट------------ 


