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1) - 4 
भूरूप विकासािर पुढील घटकाांचे नियांत्रण असते : 
सांरचिा (Structure) 
प्रविया (Process) 
हिामाि (Climate) 
शिलािणणि (Lithology) 
काल (Time) 
 
 
2) - 3 
नियास - 
पीरपांजाल श्रेणीत समुद्रसपाटीपासिू 4000 मी. उांचीिर रोहताांग ख िंडीजिळ उगम होतो. ( अ चूक) 
नियास ि सतलज मधील दुआिास निस्त (जालांदर) म्हणतात. 
ससिंधु िदीची ही अिी एकच उपिदी आहे, की जी सांपूणणपणे भारतीय हद्दीतूि िाहते. 
 
चचिाि िदी – 
वहमाचल प्रदेिात िारा-लाचा ख िंडीजिळ सुमारे 4,900 मी. उांचीच्या समोरासमोरील दोि भागाांतूि चांद्रा आणण भागा या दोि िद्या 
उमग पाितात. या दोहोंचा प्रिाह ताांडी जिळ नमळतो ि त्यािांतर सांयुक्त प्रिाहास चचिाि िािािे ओळ ले जाते. 
 
 
3) - 3 
आर्किंयि काल ांडातील  डक : 
1) भांडाऱ्याकडील  डक पट्टयाांिा "साकोली माला" म्हणतात. 
2) िागपूरमध्ये या  डक पट्टयाांिा “सौसर माला" म्हणतात. (अ चकू) 
3) गोव्यातील कॅसलरॉक पट्ा उत्तरेकडे ससिंधुदुगण शजल्ह्यात पसरलेला आह.े त्यास िाांदामाला  डकस्तर म्हणतात. 
4) या नतन्ही  डकमालामध्ये दाि ि तापमािातील िदलामुळे रूपाांतररत  डक निमाणण झालेले आहते. 
5) यामध्ये क्िाटणझाईट, अभ्रकी सभुजा, फायलाइट, इ.  डक समाििे होतो. 
 
 
4) – 4 
पृथ्िीच्या अांतरांगात जाताांिा तापमाि 100 मीटसणला 3°C या दरािे िाढते. 
अांतरांगात जातािा िाढणारे तापमाि घटत्या दरात िाढते. 
 ोली ि तापमाि – 
30 वकमी – 500°C 
100 वकमी – 1700°C 
6000 वकमी – 25000°C 
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5) - 3 
पयाणय 3 चूक कारण - िदाऊि (सहारा), िुिमेि (कलहारी), अिटओरीजीन्स (ऑस्रचेलया) याांचा अनधिास उष्णकवटिांधीय ओसाड 
प्रदेि ककिंिा िुष्क हिामाि प्रदेि (सहारा) या प्रदेिात आह.े 
उष्ण कवटिांधीय गिताळ प्रदेि (सवॅ्हािा) – िशैिष्ये – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) – 3 
1) सांयुक् त राष् रपररचदेच्या रचिेत हिामाििदला सांदभाणि े( ) 9 मे 1992 साली ररओ दी जिेररओ येथील िसुांधरा 
पररचदेत सिण राष् राांचा आांतरराष् रीय पयाणिरण करार स् िीकारयायात आलेला आह.े 
2) क्योटो प्रोटोकॉल या आांतरराष् रीय करारामध्येसदस् य राष््टाांकडूि हररतगृह िायू उत् सजणि कमी करयायासाी  प्रयत् ििील राहतील 
असे सांमत केले. 
3) िातािरणातील स्स् थताांिरात ( ) असलेल्ह् या ओझोि िायूचे सांरषण करयायािाित मॉन्रअेल करार 1987 साली 
झाला होता. यामध्ये ओझोि िायूांचा िाि करणाऱ्या उत् पादिाांचा िापर हळूहळू िांद करयायाचे ीरले होते. 
4) पॅररस करारामध्ये जागनतक तापमाि िाढ 1.50 से. पयंत मयाणवदत रा यायािाितही ीरले होते. 2030 ते 2050 च्या दरम् याि 
यात सहभागी राष् राांिा हररतगृह िातािरणातील स्स् थताांिरात ( ) असलेल्ह् या ओझोि िायूचे सांरषण करयायािाित 
मॉन्रअेल करार 1987 साली झाला होता. िायूांची िून्य उत् सजणि पातळ  रा ािी लागणार आह.े 
 
 
7) – 2 
विधाि क चकू कारण – ॲमेझॉि या जांगलाचा 60% भाग ब्राशझल देिात आह.े 
ॲमेझॉि जांगल – 
षेत्रफळ - 70 ला  चौवकमी 
देि – ब्राशझल, पेरु, कोलांनिया, व्हिेेझुएला, इक्िाडोर, िोचलव्हीया, गुयािा, सुरीिेम आणण फ्रें च गुयािा. 
भाग - 
ब्राशझल – 60% 
पेरु – 13% 
कोलांनिया – 10% 
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8) – 2 
विधाि क चकू कारण - पांजािचा मैदािी प्रदेि अरिली पिणत ि वदल्ह्ली डोंगरराांगा याांच्या पचिमेकडे पसरलेला आह.े या 
मैदािाचीनिर्मिंती सतलज ि नतच्या उपिद्याांच्या सांचयि कायाणतूिझालेली आह.े पांजाि मैदािाचा सिणसाधारण उतारपचिमेकडे आह.े 
या मैदािी प्रदेिातील मृदा सुपीकअसल्ह्यािे येथे िेती व्यिसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. 
उत्तर भारतीय मैदाि : हा प्राकृनतक विभागवहमालयाच्या दशषण पायथ्यापासूि भारतीय द्वीपकल्ह्पाच्याउत्तर सीमेपयंत पसरलेला आह.े 
तसेच तो पचिमेकडेराजस्थाि-पांजािपासूि पूिकेडे आसामपयंत पसरलाआह.े हा भाग िहुताांिी स ल ि सपाट आह.े 
गांगा-ब्रम्हपुत्रा चत्रभुज प्रदेि - भारताच्या पचिम िांगाल राज्याचा िहुताांि भाग ि िाांग्लादेि नमळूि गांगा-ब्रम्हपुत्रा प्रणालीचा चत्रभुज 
प्रदेि िितो. या प्रदेिाचेिाि सुांदरिि आह.े हा जगातील सिांत मोीा चत्रभुज प्रदेि आह.े 
 
 
9) – 1 
राजकीय सीमा – 
1) गुजरात - पालघर, िाशिक, धुळे, िांदुरिार 
2) मध्य प्रदेि - िांदुरिार, धुळे, जळगाि, िुलडाणा, अमरािती, िागपूर, भांडारा, गोंवदया 
3) छत्तीसगड - गोंवदया, गडचचरोली 
4) तेलांगणा - गडचचरोली, चांद्रपूर, यितमाळ, िाांदेड 
 
 
10) – 1 
उष्ण प्रदेिीय सदाहररत आणण निमसदाहररत ििे – 
1) िार्चिंक सरासरी 250 सें.मी. पेषा जास्त पजणन्य असलेल्ह्या विभागात उष्ण कवटिांधीय सदाहररत ििे पाहाियास नमळतात. 
2) उष्ण, दमट हिामाि, हांगामी परांतु भरपूर पजणन्य, जनमिीत यमूसचे प्रमाण जास्त यामुळे येथे घिदाट ििे िाढलेली आहते. ििे 
िचणभर वहरिीगार असतात. 
3) या ििात रोजिूड, शिसि, साल, तूि, चल्ह्पािअसे विविध िृष आढळतात. 
4) रोझिूड आणण तेलसूर ह ेसहयाद्रीतील महत्त्िाचे िृष आहते. 
 
 
11) – 2 
कोकणात आणण पीाराांच्या पचिम भागात वहिाळ्यात हिा जिळजिळ कोरडी असूि पाऊस पडला तर तो 2 ते 3 सें. मी. पेषा 
जास्त पडत िाही. 
महाराष््टाच्या पूिण भागात विदभाणमध्ये िांगालच्या उपसागरािरूि िाहणाऱ्या चिीय िादळामुळे िारे त्या भागात गेल्ह्यास काही प्रमाणात 
पाऊस पडतो. त्याचा फायदा तेथील वहिाळ्यातील रब्िी नपकाांिा होतो. 
विदभाणतील एकूण पािसापकैी सुमारे 5% ते 7% पाऊस वहिाळ्यात पडतो. (क चकू) 
कोकण वकिारपट्ीच्या भागात दैनिक तापमाि कषा 6 च्या जिळपास आढळूि येते. म्हणजेच तेथील हिामाि सम आह.े 
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12) – 3 
पयाणय 3 चकू कारण – कोकणातील िाढ्य चत्रभूज प्रदेि निमाणण करत िाहीत. 
कोकणातील िद्या पचिम घाटात उगम पाितात आणण अरिी समुद्राला जाऊि नमळतात. त्यामुळे या िद्या लाांिीिे कमी आहते. 
पचिम घाटाचा पचिम उतार  ूप तीव्र असल्ह्यािे  ूप िगेािे िाहत येतात. - 
पररणामी उध्िण  णि ह ेपार्श्ण  णिापेषा जास्त आह.े 
िाहूि आणलेल्ह्या गाळाचे प्रमाण कमी असल्ह्यािे तसचे जास्त िगे यामुळे या िद्या समुद्राच्या मु ािी चत्रभजू प्रदेि निमाणण ि करता 
 ाड्ाांची निर्मिंती करतात. 
सावित्री, उल्ह्हास, पाताळगांगा, िशिष्ठी इत्यादी कोकणातील महत्त्िाच्या िद्या आहते. 
 
 
13) – 1 
भारतातील एकूण साठ्यापैकी 20% साीा महाराष््टात आह.े 
महाराष््टात सापडणारे लोह  निज हमेेटाईट स्िरूपात सापडते. 
पूिण विदभाणतील चांद्रपूर, गडचचरोली, िागपूर ि गोंवदया या शजल्ह्याांमध्ये टॅकोनाईट  डकात लोह  निज आढळते. 
दशषण महाराष््टात कोल्ह्हापूर, रत्िानगरी, रायगड ि ससिंधुदुगण या शजल्ह्याांत जाांभा  डकात लोह निज आढळते. 
 
 
14) – 2 
विधाि क चकू – हमेेटाइट जातीच्या लोहाचे साीे ओवडिा, झार ांड, छत्तीसगड, किाणटक, गोिा राज्याांत कें वद्रत झाले आहते. 
मॅग्िेटाइट जातीच्या लोहाचे साीे गोिा, राजस्थाि, झार ांड, किाणटक, आांध्र प्रदेि-तेलांगण राज्याांत आहते. 
Bas i c  – 
मॅग्िेटाइट (Magnetite) : सिांत उच्च प्रतीचे लोह निज असूि याचा रांग काळा असतो. यात िुद्ध लोहाचे प्रमाण 72.4 टक्क्याांपयंत 
असते. 
हमेाटाइट (Hematite) : ह ेलोह निज रांगािे ताांिूस असूि त्यामध्ये िुद्ध लोहाचे प्रमाण 60 ते 70 टक्क्याांपयंत असते. 
 
 
15) – 2 
1) भाटघर धरण - येळिांडी िदी (निरेची उपिदी) 
2) येलदरी ि शसदे्धर्श्र धरण (कहिंगोली) : दशषण पूणाण िदी 
3) धोम धरण (सातारा) : िाईजिळ कृष्णा िदी 
4) साय ेड धरण (यितमाळ) :  ुिी िदी 
 
 
16) – 4 

 महाराष््टाचा रे ािृत्तीय विस्तार 72° 36' ते 83° 54' पूिण रे ािृत्त असा आह.े 
 महाराष््टाचा अषिृत्तीय विस्तार 15° 48' ते 22° 6' उत्तर अषिृत्त एिढा आह.े 
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17) – 1 
भीमा िदी सयाद्रीमध्ये उगम पािूि सुमारे 500 वक.मी. पूिसे िाहत जाते आणण किाणटकात कृष्णा िदीस नमळते.  
महाराष््टातील प्रमु  पूिणिावहिी िद्या पैकी दुसऱ्या िमाांकाची िदी ही भीमा िदी आह ेभीमा दुसऱ्या िमाांकाची िदी ही भीमा िदी आह.े 
भीमा कृष्णेची उपिदी असूि ती कृष्णाला किाणटकात जाऊि नमळते नमळते. 
भीमा िदीच्या उत्तरेस हररश्चांद्र बालाघाट ि दशषणेस असलेल्ह्या िांभू महादेि डोंगरराांगाांमुळे नतच े ोरे मयाणवदत झाले आह.े 
 
 
18) - 4 
भूकां पाची वििालता (Magnitude) मोजयायासाी  Richter Scale चा िापर केला जातो. 

• त्यात 0 ते 10 या प्रमाणात Magnitude मोजल्ह्या जातात. 
• भूकां पाची तीव्रता मोजयायासाी  Mercalli Scale िापरली जाते. 
• ती 1 ते 12 या प्रमाणात दिणविली दिणविली जाते. 

 
 
19) – 4 

• िाळिांट पृथ्िीच्या सुमारे 20 टक्के भाग व्यापतात आणण प्रत्येक  ांडात आहते. 
• ते प्रामुख्यािे 30° ते 50° अषाांि मध्ये आढळतात, ज्याला मध्यअषाांि म्हणतात. 
• ह ेप्रदेि विचुििृत्त आणण उत्तर आणण दशषण ध्रुिाांच्या मध्ये आहते. 
• ते  ांडाच्या पचिम िाजूला स्स्थत आहते. 
• 10 ते 20° अषाांिात पािसापेषा िाष्पेचे प्रमाण अनधक असते. 

 
 
20) – 1 
      आखाि                   ठठकाण 

• टोिवकिचे आ ात - चचिी समुद्र 
• पर्ििंयाचे आ ात - कहिंदी महासागर 
• अकािाचे आ ात - ताांिडा समुद्र 
• ओिचे आ ात - आकण वटक महासागर 

 
 
21) – 2 
घागरा, कोसी, महािांदा या िद्या वहमालयात उगम पािूि पुढे गांगेला जाऊि नमळतात. 

 िोि, िेटिा या िद्या पीारािर उगम पािूि गांगा िदीला उजव्या वकिाऱ्यािर जाऊि नमळतात. 
 चांिळ ही यमुिा िदीची उपिदी आह.े 
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22) – 4 
 आांध्रप्रदेिात प्रििे केल्ह्यािांतर कृष्णा िदी पूिण घाटाच्या दोि टकेड्ाांमधूि कोरमांडल वकिारी प्रदेिात उतरते. इथूिच नतचा 

चत्रभुज प्रदेि तयार होतो. 
 'पुलीगड्डा' येथे कृष्णाच ेदोि िगेिगेळे प्रिाह झाल्ह्यामुळे 'वदिी' िेट ििले आह.े इथूि पुढे कृष्णेच ेतीि प्रिाह तयार होतात. 

 
 
23) – 1 

 दशषण भारतातील प्रमु  असणारी कािरेी िदी एकूण 805 वकमी लाांिीची आह.े किाणटक राज्यात ब्रह्मनगरी डोंगरािर नतचा 
उगम होतो.  

 नतच्या प्रिाहाची वदिा अिेक िळेा एकदम िदललेली वदसते. ती प्रथम पूिसे, िांतर काही काळ ईिान्येकडे, िांतर आग्िेयेस, 
सेलम ि कोईमतुर शजल्ह्याच्या सीमेिरूि दशषणकेडे अिी आपली प्रिाह वदिा िदलत असते. 

 
 
24) – 2 
किाणटक राज्यात ब्रह्मनगरी डोंगरािर उगम पािूि कािरेी िदी तानमळिाडू राज्यात जाऊि िांगालच्या उपसागराला नमळते. 

 तनमळिाडू राज्यात नतला भिािी, िोनयल ि अमरािती या प्रमु  उपिद्या येऊि नमळतात.  
 हमेािती िदी कािरेीला किाणटक राज्यात येऊि नमळते. 

 
 
25) – 4 
िांदुरिार हा महाराष््टाच्या सिाणत उत्तरेकडील शजल्ह्हा आह.े तोरणमाळ डोंगर राांगा ि त्याच्या आसपासचा प्रदेि येथे िाहती हिा असते. 
चकाला येथे 312 मेगािटॅ षमतेचा पिि ऊजाण प्रकल्ह्प उभारला आह.े 

 ' ाांडके' हा अहमदिगर शजल्ह्यातील महत्त्िपूणण पििऊजाण प्रकल्ह्प आह.े हा 108 मेगािटॅ षमता असणारा प्रकल्ह्प आह े
 
 
26) – 2 

स्रोि  सांभाव्य तथावपि क्षमिा (मेगािटॅ )  
1) पिि ऊजाण  - 4792  
2) चचपडाांपासूि सहिीज - 2284  
3) सौर ऊजाण  - 1058  
4) लघु जलविद्युत प्रकल्ह्प - 366  
5) कृची अििचे  - 215  
6) औद्योनगक कचरा  - 35. 
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27) – 3 
 महाराष््टाच्या एकूण षते्रफळापैकी पचिम महाराष््टात असणारा अहमदिगर शजल्ह्हा षेत्रफळािे सिाणत जास्त मोीा शजल्ह्हा 

आह.े त्या ालो ाल पुण ेशजल्ह्हा आह.े 
 मुांिई िहर शजल्ह्हा षेत्रफळािे सिाणत लहाि शजल्ह्हा आह.े त्या ालो ाल मुांिई उपिगर शजल्ह्याचा िमाांक लागतो. 

 
 
28) – 2 
मुांिई िहर ह ेसमुद्रालगत असणारे िहर आह.े समुद्राच्या पायायाचा होणाऱ्या िाफेमुळे येथील हिामाि िेहमी दमट असते. मुांिईच्या 
वदिस ि रात्रीच्या तापमािात फरक हा कमी असतो. म्हणजे तेथे सम प्रकारचे हिामाि आढळते. त्यामुळे एकाच अषिृत्तािर असिू 
सुद्धा मुांिई ि िाांदेड िहराांच्या तापमािामध्ये फरक जाणितो ि मुांिईचे तापमाि िाांदेड पेषा कमी आह.े 
 
 
29) – 3 

 महाराष््टाच्या पचिम भागात िैऋत्य मोसमी िाऱ्याांपासूि पाऊस नमळतो. 
 विदभाणत परतीच्या ईिान्य मोसमी िाऱ्याांमुळेही पाऊस पडतो. 
 महाराष््टाचा अषिृत्तीय विस्तार मोीा आह.े 
 महाराष््टाचा समाििे उष्णकवटिांधीय हिामािाच्या प्रदेिात होतो. 
 महाराष््टाच ेस्थाि भारतीय द्वीपकल्ह्पाच्या पचिम भागात असूि महाराष््टाचा पूिकेडील विस्तार हा द्वीपकल्ह्पाच्या मध्यापयंत 

पोहोचला आह,े त्यामुळे महाराष््टाच्या पचिमेकडील हिामािापेषा पूिकेडील हिामािात िगेळेपणा आढळूि येतो. 
 
 
30) – 4 
िदीच्या निषेपण कायाणमुळे नतच्या प्रिाहासोित िगेिगेळे प्रदेि तयार होत असतात.  

 त्यात भािर, तराई, भाांगर ि  ादर असे िगेिगेळे प्रदेि तयार होतात. 
 भाांगर हा जुन्या गाळाचा प्रदेि असतो. उपमातीच्या थरात चुि डी आढळत.े त्याला उत्तरेत 'कां कर' असे म्हणतात. जुन्या 

गाळाचा प्रदेि असल्ह्यािे याची सुपीकता सुपीकता सुपीकता कमी असते. 
  ादर हा ििीि गाळाचे निषेपणािे तयार झालेला प्रदेि आह.े 
 त्यामुळे तो तुलिेत अनधक सुपीक असतो. 

 
 
31) – 2 
राधािगरी अभयारयाय कोल्ह्हापूर शजल्ह्यामध्ये स्स्थत आह.े 
भोगािती िदीच्या ियिरम्य पररसरात राधािगरी अभयारयाय आह.े  
कोल्ह्हापूर िरूि 70 70 वकमी अांतरािर असलेले दशषण पचिम घाटातील ह ेअभयारयाय आह.े 
राज ेछत्रपती िाहू महाराजाांच्या शिकारीसाी  प्रशसद्ध असणारे 'दाजीपूर अभयारयाय' म्हणजेच 'राधािगरी अभयारयाय'. 
 2012 मध्ये युिेस्कोिे ह ेठीकाण जागनतक िारसा यादीत समाविष्ट केलेले आह.े 
जिळच राधािगरी जलािय (जलविद्युत प्रकल्ह्प) आह े
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32) – 2 
महाराष््टात ज्िारीचे पीक  रीप ि रब्िी या दोन्ही हांगामात घेतले जाते. 
महाराष््टात एकूण लागिडी ालील जनमिीपैकी ज्िारी नपका ाली 15 नपका ाली 15 टक्के जमीि आह.े 
कोकण ि पूिण विदभाणत अनत पािसाच्या जनमिीत ज्िारीच ेपीक घेतले जात िाही. या नपकाांकररता जमीि पायायाचा उत्तम निचरा 
होणारी असािी. 
 ररपातील ज्िारीला जोंधळा असले म्हटले जाते तर रब्िी ज्िारीला िाळू म्हटले जाते. 
 
 
33) – 4 
1) महाराष््टात भीमा िदी सयाद्री पिणतात भीमािांकर येथे उगम पािते . 
2) या िदीची एकूण लाांिी 860 वकलोमीटर आह.े त्यापैकी महाराष््टात 451 वकमी आह े. 
3) ही िदी उत्तरेस हररिांद्र िालाघाट आणण दशषणेत िांभू महादेि डोंगर या दोि डोंगरराांगे दरम्याि िाहते. 
 
 
34) – 3 
1) गोदािरी िदीचा उगम िाशिक शजल्ह्यात सयाद्रीमध्ये त्रांिकेर्श्र जिळ ब्रह्मनगरी डोंगरािर होतो. 
2) या िदीची एकूण लाांिी 14 65 वकमी आह,े त्यापैकी महाराष््टात 668 वकमी आहे . 
3) ही िदी सातमाळा डोंगरराांग आणण हररिांद्र िालाघाट डोंगरराांग याांच्यादरम्याि िाहते तसेच . 
4) या िदीचे  ोरे सातमाळा डोंगरराांग आणण हररिांद्र िालाघाट डोंगर यादरम्याि विस्तीणण पसरले आहे. 
 
 
35) – 1 
1) तापी िदीची िशैिष्ये  ालीलप्रमाणे आह:े- 
1) तापी ही महाराष््टातील सिाणनधक लाांिीची पचिम िावहिी िदी आह े. 
2) तापी िदी महाराष््टातील सिाणनधक गाळाचा असलेले िदी  ोरे आह.े 
3) तापी िदी महाराष््टातील सिाणनधक  ोल  चदरीतूि िाहणारी िदी  ोरे आह े. 
4) महाराष््टातील सिाणनधक तापमाि असलेले िदी  ोरे आह.े 
 
 
36) – 1 
प्रक्प ि जलाययाीी नािे  
1) भांडारदरा-विल्ह्सि डॅम 
2) उजिी-यििांत सागर  
3) जायकिाडी-िाथसागर  
4) कोयिा-शििाजी सागर 
 
 



10 
  A 

  कच्चच्चया कामासाठी जागा / SPACE FOR ROUGH WORK 

37) – 4 
प्रचांड तापमािामळेु कमी दािाचा पट्ा निमाणण होतो. त्यामुळे पूिण मोसमी सरी पडतात.  
आम्रसरी साधारणत: मे मवहन्यात िरसतात.  
किाणटक ि केरळमध्ये होणारे मान्सिूपिण पजणन्य ह ेआम्रसरी म्हणूि ओळ ले जाते. 
 
 
38) – 3 

 मान्सूिचा काल ांड उत्तर भारताकडूि दशषण भारताकडे जातािा िाढत जातो.  
 उत्तर भारतामध्ये पचिमेकडूि पूिकेडे गेल्ह्यास िार्चिंक पजणन्याच ेप्रमाण िाढत जाते. 

 
 
39) – 3 

 चांद्रपूर - िहरीकरण, औद्योनगकीकरण,  ाणकाम यामुळे चांद्रपूर शजल्ह्हा प्रदूचणामध्ये अव्िल आह.े िीरी (NEERI ) च्या 
पयाणिरण तज््ाांिी केलेल्ह्या अभ्यासािुसार चांद्रपुरातील प्रदूचणास कोळसा  ाणी, िीज कें द्राची फ्लाय अॅि, शसमेंट उद्योग 
कारणीभूत आह.े 

 डोंनििली- डोंनििलीतील एमाआयडीसी भागामध्ये अिेक रासायनिक ि कापड प्रविया उद्योग प्रदूचणाला कारणीभूत ीरत 
आहते. 

 औरांगािाद - औरांगािादमधील प्रदूचणिाढीला उद्योग हचे प्रमु  कारण आह.े िहरामध्ये कमी असलेले ग्रीि कव्हर, 
रस्त्यािरील धुळ चे प्रमाण, िाहिाांद्वारे होणारे प्रदूचण हदेे ील प्रदूचणाला कारणीभूत आह.े िहरातील 90% भूजलदे ील 
कमी अनधक प्रमाणात प्रदूनचत झाले आह.े 

 तारापूर - तारापूर आशिया  ांडातील मोी  औद्योनगक िसाहत म्हणूि ओळ ली जाते. तारापूरमधील रासायनिक 
कार ान्याांमुळे पाणी, जमीि ि हिचेे मोठ्या प्रमाणात प्रदूचण होते. 

 
 
40) – 4 
1) भारतामधील सिाणत कमी लोकसांख्या असलेली िेिटचे पाच राज्य  ालीलप्रमाणे आहते :- 
1) शसस्क्कम-6.11 ला   
2) नमझोरम-10.97 ला   
3) अरुणाचल प्रदेि-13.83 ला   
4) गोिा-14.59 ला   
5) िागालँड-19.79 ला  
 
 
41) – 3 
1) या प्रकारची ििे िार्चिंक 100 ते 150 सेमी पजणन्य असणाऱ्या प्रदेिात आढळतात. 
2) पांजाि ,हररयाणा ,थरचे िाळिांट, मध्यप्रदेिातील माळिा पीार , कििंध्य पिणत ,महाराष््टातील सातपुडा पिणत ,आांध्र प्रदेिचा मध्यभाग 
या भागात ही ििे पहाियास नमळतात. 



11 
  A 

  कच्चच्चया कामासाठी जागा / SPACE FOR ROUGH WORK 

3) याांची उांची जास्त असते. 
4) पािसाळ्यात ही ििस्पती वहरिीगार वदसतात आणण कोरड्ा िातािरणात ििस्पतींची पािे गळूि जातात. 
 
 
42) – 4 
1) डोंगराळ /पिणतीय समिीतोष्ण कवटिांधीय ििाांचे  ालील उपप्रकार आहते- 
1) डोंगराळ /पिणतीय समिीतोष्णआद्रण िि े
2) वहमालयीि आद्रण समिीतोष्ण कवटिांधीय िि े
3) वहमालय िुष्क समिीतोष्ण कवटिांधीय िि े
 
 
43) – 4 
कटटबांधीय सदाहररि िने प्रामुख्याने खालील भागाि आढळिाि: 
-सयाद्रीची पचिम िाज,ू घाटमाथा  
-अमरािती शजल्ह्यातील गाविलगड टकेड्ा  
-चांद्रपूर ि गडचचरोली शजल्ह्याचा भाग  
-दशषण कोकणात ससिंधुदुगण शजल्ह्यात. 
 
 
44) – 4 
1) महाराष््टात कां डोल झाडापासूि नमळणारा कडिंक व्यापारी दृष्या महत्िाचा आह े .याचा उपयोग आइस्िीम सौंदयणप्रसाधि े ि 
कापडािरील छपाईसाी  होतो. 
2) िाभुळ, केिडा इत्यादी झाडाांपासूि नमळालेल्ह्या कडिंकाचा उपयोग औचध तयार करयायासाी  केला जातो. 
 
 
45) – 2 

 िांगालच्या उपसागरािरूि ि अरिी समुद्रािरूि येणाऱ्या मोसमी िाऱ्याांमुळे भारतात पाऊस पडतो. 
 द्वीपकल्ह्प ि मैदािी प्रदेि याांिर टकेड्ा आणण डोंगरराांगा असल्ह्यामुळे याठीकाणी जास्त पाऊस पडतो.  
 जसजसे ह ेिाष्पयुक्त िारे िायव्येकडे जातात तसतस ेत्याांतील िाष्पाचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे द्वीपकल्ह्पाच्या उत्तर 

भागाकडूि िायव्यकेडे जातािा पािसाचे प्रमाण कमी होत जाते. 
 
 
46) – 3 
पचिम घाटाकडुि पूिकेडे पािसाचे प्रमाण कमी होत जात.े 
मराीिाड्ाच्या भागािांतर पुढे विदभाणच्या भागात िांगालच्या उपसागरािर िरील एका िा ेमुळे विदभाणत पािसाच ेप्रमाण जास्त आह.े 
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47) – 3 
 भारतीय द्वीपकल्ह्प हा  ांडाांतगणत भाग असल्ह्याि ेवहिाळ्यात द्वीपकल्ह्पाचे तापमाि ह ेउत्तर भारताच्या तुलिेत  ूप जास्त 

असते त्यामुळे तेथे हिचेा दाि कमी असतो. 
 भारतातूि मौसमीचे निगणमि होत असतािा िांगालच्या उपसागरािरूि िाहणारे िारे िाष्प गोळा करतात ि ईिान्य मोसमी 

िारे म्हणूि तानमळिाडूच्या वकिारपट्ीिर पाऊस देतात. 
 
 
48) – 4 
अरिी समुद्रािरील िाऱ्याांची एक िा ा कच्छ, राजस्थािच्या प्रदेिात जाते परांतु तेथे त्याांिा अडियायासाी  डोंगरराांगा िसल्ह्यामुळे ि 
उत्तरेकडे उष्ण ि कोरडी हिा असल्ह्यामुळे ती हितेील िाष्प िोचूि घेते त्यामुळे पाऊस कमी प्रमाणात पडतो. 
 
 
49) – 2 

1. कोल्ह्हापूर , ससिंधुदुगण , यितमाळ :- कडप्पा श्रेणी. 
2. िागपूर , भांडारा , ससिंधुदुगण  :- धारिाड श्रेणी. 
3. िागपूर , चांद्रपूर , िधाण  :- गोंडिािा श्रेणी. 

 
 
50) – 2 
भारतात मान्सूिच ेआगमि दोि िा ाांच्या माध्यमातूि होते.  
अरिी समुद्रािरूि येणारी मान्सूिची िा ा प्रथम केरळ राज्याच्या वकिाऱ्यास दा ल होते. 
िांगालच्या उपसागरािरूि मान्सूिची दुसरी िा ा भारतात पजणन्य देते. 
महाराष््टाच्या वकिारपट्ीस साधारणत: मान्सूिचे आगमि 7 जूिला होते. 
 
 
51) – 4 
भारतात मान्सूिच ेआगमि दोि िा ाांच्या माध्यमातूि होते.  
अरिी समुद्रािरूि येणारी मान्सूिची िा ा प्रथम केरळ राज्याच्या वकिाऱ्यास दा ल होते. 
िांगालच्या उपसागरािरूि मान्सूिची दुसरी िा ा भारतात पजणन्य देते. 
मान्सूि कालािधीत सिाणनधक पािसाचे प्रमाण आांिोली येथे असते. 
 
 
52) – 3 

 पचिम घाटात उगम पािणाऱ्या ि अरिी समुद्राला नमळणाऱ्या िहुताांि िद्याांची लाांिी कमी असते ि तीव्र िगे असतो.  
 या िद्या एकमेकाांिा समाांतर िाहत असतात त्यामुळे तयार होणाऱ्या जलनिस्सारणाच्या प्रारूपाला 'समाांतर जलनिस्सारण 

प्रारूप' म्हणूि ओळ ले जाते. 
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53) – 4 
पजणयायाचे प्रमाण- 
महाराष््ट पीार (70-90 ) 
सयाद्री घाटमाथा (600 ) 
कोकण वकिारपट्ी(300 ) 
पूिण विदभण (150-200 ) 
सयाद्रीचा पूिण उतार (30-60 ) 
 
 
54) – 4 
िांगालच्या उपसागरात नमळणाऱ्या िद्या :- गोदािरी, कृष्णा, महािदी, कािरेी 
गोदािरी, कृष्णा, महािदी, कािरेी या भारतीय पीारािरील द्वीपकल्ह्पीय िद्या आहते. 
- गोदािरी कृष्णा, महािदी, कािरेी या पूिण िावहिी िद्या आहते. 
 
 
55) – 1 
मृदा         विभाग 
जाांभी - कोकण (पिणतमय प्रदेि ) 
रेगूर - मराीिाडा विदभण इतर दख् ि प्रदेि 
रेगूर मृदेला काळ कापसाची मदृा असेही म्हणतात. 
 
 
56) – 4 

• अांदमाि आणण निकोिार ही िांगालच्या उपसागरातील िेट ेआहते. 
• अांदमाि आणण निकोिार िटेसमूह हा जगातील सिाणत मोीा िेटसमूह आह.े 
• लषद्वीप, नमनिकोय ि अनमिीवदिी िेट ेही अरिी समुद्रातील िेटसमूह आहते. 
• अांदमाि आणण निकोिार िटेसमूह ही िांगालच्या उपसागरातील आव्हाकाियोमा या पिणताची शि रे आहते. 

 
 
57) – 1 
महासागर (तयाांच्चया क्षते्रफळानुसार) 

• पॅशसनफक महासागर :- 166240977 चौवकमी 
• अटलाांवटक महासागर :- 86557402 चौवकमी 
• कहिंदी महासागर :- 73426163 चौवकमी 
• दशषण महासागर :- 20327000 चौकीमी 
• आर्टिंक महासागर :- 13224479 चौकीमी 
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58) – 1 

• सदर प्रश्ि हा मूळ  डक आणण त्याच्या रूपाांतररत  डकािर आधाररत आह.े 
• रूपाांिररि खडक :- पृथ्िीिर ज्िालामु ी ि इतर भू-हालचाली सतत घडत असतात त्या घडत असतािा तेथील अस्ग्िजन्य 

ि स्तररत  डक मोठ्या प्रमाणािर दाि ि उष्णता या प्रवियेतूि जातात पररणामी या  डकाांचे मूळ स्िरूप ि रासायनिक 
गुणधमण िदलतात, त्याांिा रूपाांतररत  डक असे म्हणतात, 

• रूपाांतररत  डकाांमध्ये जीिाश्म आढळत िाहीत, 
• रूपाांतररत  डक ह ेिजिाला जड ि की ण असतात. 

 
 
59) – 3 
अमािस्या-पौर्णिंमेला होणाऱ्या भरती-ओहोटीस उधाणाची भरती-ओहोटी म्हणतात तर अष्टमीला होणाऱ्या भरती-ओहोटीस भाांगाची 
भरती-ओहोटी म्हणतात. 
अमािस्या आणण पौर्णिंमेला चांद्र आणण सूयण ह ेएकाच वदिेत कायण करतात त्यामुळे गुरुत्िाकचणण िल िाढते, तर अष्टनमच्या िळेेस चांद्र 
हा सूयाणच्या सांदभाणत काटकोि स्स्थतीत असतो त्यामुळे गुरुत्िाकचणण िल एकां दरीत िगेिगेळ्या वदिेिे असते, त्यामुळे भरती आणण 
ओहोटी मध्ये प्रश्िात िमूद केलेल्ह्या विधािाांप्रमाणे िदल घडतो. 
 
 
60) – 3 

• चांद्राची आणण पृथ्िीची पररिलि कषा आणण त्याांचा सुयाणिी असणारा सांिांध या सिण कारणाांमळेु दोि भरती-ओहोटींमधील 
आांतर साधारणपणे 12 तास 25 नमनिट ेिळेाचे असते. 

• सिणसाधारणपणे भरती ओहोटीची कषा ही समुद्रात 30 सेमी पयंत असते भारतीय द्वीपकल्ह्पाच्या वकिारी भागात ही कषा 
साधारणपणे 100 ते 150 सेमी असू िकते. 

• भारतातील सिाणत मोी  भरती ओहोटीची कषा  ांिातच्या आ ातात आहे, साधारणपणे 1100 सेमी. 
 
 
61) – 4 

• भुपेि हजारीका पूल ढोला (अरुणाचल प्रदेि) ते सादीया (आसाम) राज्यात आह.े 
• भुपेि हजारीका पूल लोवहत िदीिर आह.े 
• भुपेि हजारीका पूल देिातील सिाणत लाांि पूल आह.े 
• भुपेि हजारीका पूलाची लाांिी 9.15 वकमी. आह.े 

 
 
62) – 3 
धूमकेतु म्हणजे सूयणमालेिाहरेूि सयूाणभोिती प्रदशषणा घालणारे अििी गोल होय. 
हलेॅच्या धूमकेतुचे 1910, 1986 साली पुिरागमि झाले होते. 
हलेॅच्या धूमकेतुचा कें द्रभाग 16 वकमी लाांि ि 7.5 वकमी रुां द आढळूि आला होता. 
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हलेॅच्या धूमकेतुला सूयाणभोिती एक प्रदशषणा पूणण करयायास 76 िचे लागतात. 
यापूिी 1986 साली हलेॅचा धूमकेतू वदसला होता. 
 
 
63) – 1 

 पृथ्िीचे  ांवडय किच ह े शसचलका आणण ॲल्ह्युनमनियम या मूलद्रव्याांिी ििलेले असते तर यात गॅ्रिाईट  डक मोठ्या 
प्रमाणात आढळतो. 

 पृथ्िीचे महासागरीय किच ह ेशसचलका आणण मॅग्िेशियम या मूलद्रव्याांिी ििलेले असते तर यात िेसॉल्ह्ट आणण गॅब्रो  डक 
मोठ्या प्रमाणात आढळतो. 

 
 
64) – 2 
िाष्प :- िाष्प हा घटक िातािरणात अदृश्य स्स्थतीत असतो. 
कोणत्याही ठीकाणाची हिचेी स्स्थती स्पष्ट करतािा िाष्प या घटकाला प्रधान्य असते. 
ए ाद्या ठीकाणी पजणन्यस्स्थती निमाणण होयायासाी  िातािरणातील िाष्प असणे गरजेचे असते. 
 
 
65) – 3 
समुद्रसपाटी :- कोणत्याही ठीकाणची उांची ि  ोली त्या भागातील समुद्रसपाटीपासूि मोजली जाते, जी 
समुद्रसपाटीपासूिची जास्तीत जास्त भरतीची पातळ  ि ओहोटीची असलेली पातळ  याांच्यातील सरासरी काढूि निचित केली जाते. 
या सरासरी उांचीस िून्य मािूि इतर स्थािाांच्या उांची मोजल्ह्या जातात. 
 
 
66) – 4 
सयाद्री पिणतामुळे िैऋत्य मोसमी िारे ह ेअडिले जातात ि घाटमाथ्याच्या पचिमेकडील भागात पाऊस पडतो ि पूिकेडील पस्श् चम 
महाराष््टाचा भाग हा अिचणणग्रस्त असतो, तर त्याच मागाणत पूिकेडे जातािा मराीिाडा हा प्रदेि दुष्काळग्रस्त भाग म्हणूि ओळ ला 
जातो, परांतु मराीिाड्ाच्या िद्याांमुळे पुन्हा ढगाांमध्ये िाष्प निमाणण होते आणण ते िाष्प विदभाणत पुन्हा प्रनतरोध प्रकारच्या पजणन्यामुळे 
मोकळे होते त्यामुळे विदभाणचा प्रदेि महाराष््टात निचित पािसाचा प्रदेि म्हणूि ओळ ला जातो. 
 
 
67) – 4 
ििैगांगा िदी - विदभाणतील एक महत्त्िाची िदी आह.े या िदीचा उगम मध्यप्रदेिातील मैकल डोंगरराांगामध्ये शिििी शजल्ह्यातील 
गोपालगांज येथे झाला आह.े महाराष््टामध्ये ही िदी गडचचरोली, गोंवदया, चांद्रपूर, िागपूर, भांडारा आणण िधाण या शजल्ह्याांमधूि िाहते. 
ििैगांगा िदीची महाराष््टातील लाांिी 295 वकमी. इतकी आह.े  
िधाण ि ििैगांगा या िद्याांचा चपराळा (गडचचरोली) येथे सांगम झाला आह.े ििैगांगा िदीचा िधाण िदीिी सांगम झाल्ह्यािर नतला 'प्राणवहता' 
िािािे ओळ ले जाते. प्राणवहता िदी िांतर गोदािरी िदीला नमळाते.  
िाघ, िाििथरी, सूर, कन्हाि, िोदलकसा, चुलिांद,  ोब्रागडी, पोटकोडी, अांधारी या ििैगांगेच्या उपिद्या आहते. 



16 
  A 

  कच्चच्चया कामासाठी जागा / SPACE FOR ROUGH WORK 

68) – 1 
 सातपुडा पिणताला समाांतर असा हा राष््टीय महामागण आह.े 

 
 
69) – 3 

 नपलीयि ज्िालामु ी - माऊां ट नपली, कािाटोआ, माऊां ट नपिाटूिो 
 िारकोंडम हा मृत ज्िालामु ी आह.े 

 
 
70) – 3 
ओझोिचा थर िातािरणातील स्स्थताांिर या थराच्या  ालच्या भागात आढळतो. सूयाणपासूि येणारी अनतिील वकरणे सजीिाांसाी  
हानिकारक असतात ही वकरणे ओझोि िायू िोचूि घेतो त्यामुळे पृथ्िीिरील सजीिाांचे सांरषण होते. 
 
 
71) – 2 
गांगा िदीची एकूण लाांिी 2525 वकलोमीटर आह.े 
गांगा िदीची राज्यािुसार लाांिी पुढील प्रमाणे:- 
         1) उत्तरा ांड-310 वकलोमीटर       
         2) उत्तर प्रदेि-1440 वकलोमीटर 
         3) निहार-445 वकलोमीटर         
         4) पस्चचम िांगाल-520 वकलोमीटर 
गांगा िदी सिाणनधक उत्तर प्रदेि(1440वक.मी)राज्यातूि िाहते. 
 
 
72) – 1 
गोदािरी नदी : दशषण भारतातील पवित्र आणण महत्त्िाची िदी. लाांिी १,४९८ वकमी. जलिाहि षेत्र गांगेच्या  ालो ाल ३,२३,८०० 
चौ. वकमी. वहचा उगम िाशसक शजल्ह्यातील त्र्यांिक गािामागे सयाद्रीतील ब्रह्मनगरी डोंगरािर होतो. नतिे भारताचे १०% षते्र व्यापले 
आह.े 
कृष्णा नदी : दशषण भारतातील गोदािरी आणण कािरेी याांदरम्यािची प्रमु  िदी. लाांिी सु. १,२८० वकमी.;  गोदािारीिांतर दुसरे मोीे 
जलिाहि षेत्र सु. २,५२,४०० चौ. वकमी. 
महानदी : भारताच्या मध्य प्रदेि ि ओररसा राज्याांतूि िाहणारी आणण िांगालच्या उपसागाला नमळणारी एक महत्त्िाची िदी. 
 ोऱ्यािुसार  पीारािरील आकारािे नतसरी सिाणत मोी  िदी. लाांिी ८५८ वकमी. जलिाहि षेत्र १३२१०० चौ. वकमी. मध्ये प्रदेि 
राज्याच्या रायपूर शजल्ह्यातील शसहाि गािापासूि काही अांतरािर एका लहाििा कुां डात वहचा उगम होतो. साधारण पुराच्या िळे  
प्रनतसेकां दास सु. ४२४७५ घ.मी. इतक्या प्रचांड प्रमाणािर िदीतूि पाणी िाहत असते. त्यामुळेच नतला महािदी’ (मोी  िदी) अस े
म्हटले जात असाि.े ‘चचत्रोत्पला’ असाही नतचा िामोल्ह्ले  आढळतो. पवहल्ह्या टप्प्यात अिेक उपिद्याांसह महािदी रायपूर शजल्ह्यातूि 
प्रथम थोडी उत्तरेकडे ि िांतर ईिान्यकेडे िहात जाते. सुरुिातीला छत्तीसगढ द्रोणीच्या पूिकेडील भागाचे जलिाहि करीत २०४ वकमी. 
उत्तरेकडे िाहत गेल्ह्यािर पचिमेकडूि येणारी सेििाथ िदी नमळाल्ह्यािर ही पूिणिावहिी ििते. 
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73) – 2 
इक्िडेोअर पेरू या दशषण अमेररकि देिाच्या पचिम वकिाऱ्यािर काही िळेा निमाणण होणाऱ्या गरम पायायाच्या प्रिाहाांिा एल नििो 
असे िाि वदले आह.े 
एलनििो या स्पॅनिि िब्दाचा अथण लहाि मुलगा असा आह.े 
पॅशसनफक महासागरात णिसमसच्या दरम्याि निमाणण होणाऱ्या या सागरी अविष्काराला 'णिस्ताचे मूल' असेही म्हणतात पॅशसनफक 
महासागरात निमाणण होणाऱ्या एल नििोचा सांिांध तेथील सागरी अशभसरणािी आह.े 
या अशभसरण प्रारूपाला दशषण हलेकािा (Sout her n Osc i l l at i on) असे म्हणतात. 
 
 
74) – 4 

 उष्ण आणण ओले विचुििृत्तीय प्रकारच्या हिामािाची िशैिष्ये- 
 िचणभर एकसार े तापमाि. 
 सरासरी माशसक तपमाि िेहमीच 24 ते 27 वडग्री सेस्ल्ह्सअस असते, काही िळेा फारसा फरक िसतो. 
 वहिाळा िाही. 
 60 इांच ते 10 इांच दरम्याि दमदार पजणन्यिृष्टी. 
 िचणभर पजणन्य चाांगले असते. 

 
 
75) – 4  
कें द्रीय ज्िालामु ी- जेव्हा ज्िालाम ुीचा उदे्रक भूपृष्ठाला ोलिर पडलेल्ह्या भेगेतूि होतो. काही मृत ज्िालामु ींच्या मु ात जांगले 
िाढलेली आहते. 
पायरोक्लास्ट' (pyr oc l as t ) - ज्िालामु ीच्या उदे्रकाच्या िळे  िाहरे पडलेले विविध प्रकारचे घिरूप पदाथण 
 
 
76) – 1 
सयाद्रीत काही ठीकाणी सपाट माथ्याचे, पीारासार े भाग आढळतात, त्याांिा घाटमाथा असे म्हणतात.  

 पस्चचम घाटाचा उत्तरेकडील गोव्यापयंतचा भाग प्रामुख्यािे िसेाल्ह्ट  डकाांपासूि तर त्याच्या दशषणेकडील विभाग गॅ्रिाईट 
ि पवट्ताश्म  डकाांपासूि ििलेला आह.े 

 
 
77) – 2 
जमीिीमध्ये घुसलेला पायायाचा अत्यांत चचिंचोळा चत्रकोणी वहस्सा म्हणजे 'आ ात'. 
पायायामध्ये घुसलेला जमीिीचा अांत्यत चचिंचोळा चत्रकोणी आकाराचा वहस्सा म्हणजे 'भुिीर'. 
िदी मु ामध्ये सागराचे पाणी ज्या भागापयंत जाते त्या भागाला  ाडी असे म्हणतात. 
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78) – 2 
महाराष््टातील 20 शजल्ह्याांची सीमा इतर शजल्ह्याांिा लागूि आहते, तर महाराष््टाची सिाणनधक ि सिाणत कमी सीमा अिुिमे मध्यप्रदेि ि 
गोिा राज्याला लागूि आह े
महाराष््टातील कोकण विभागातील सिण 7 शजल्ह्याांिा अरिी समुद्र वकिारा लाभलेला आह ेम्हणजेच राज्यातील एकूण 25 शजल्ह्याांिा 
इतर राज्याांच्या सीमा ककिंिा अरिी सागराचा वकिारा लागलेला आह.े 
महाराष््टातील सिाणनधक 8 शजल्ह्याांच्या सीमा मध्यप्रदेि राज्याला तर गोिा आणण दादरा ि िगर हिलेी ला प्रत्येकी 1 शजल्ह्याांची सीमा 
लागूि आह.े 
 
 
79) – 1 
कोकण प्रिासकीय विभागातील 
सिाणत उत्तरेकडील तालुका - तलासरी 
सिाणत दशषणेकडील तालुका - दोडामागण 
सिाणत पचिमेकडील तालुका - पालघर 
 
 
80) – 4  
सयाद्री पिणताची रुां दी उत्तरेकडूि दशषणेकडे जातािा कमी होत जाते.  
उत्तरेस ती 90-95 वकमी असूि दशषणेस ती 40-45 वकमी आह े
सयाद्री पिणताची सरासरी रुां दी 30-60 वकमी आह े
 
 
81) – 3 
डॉ. चत्रिथाण याांच्या िगीकरणािुसार महाराष््टाचे 3 हिामाि विभाग आढळतात 
AW - सांपूणण विदभण, मराीिाड्ाचा पूिण भाग, सांपूणण ीाण ेि पालघर शजल्ह्हा 
AM - दशषण कोकण, पुणे, सातारा ि कोल्ह्हापूर शजल्ह्याचा पचिम भाग 
BS - पचिम महाराष््ट,  ािदेिातील सिण शजल्ह्ह ेि मराीिाडा (औरांगािाद, िीड, उस्मािािाद) 
 
 
82) – 2 

 षेत्रफळािुसार सिाणत मोीे राष््टीय उद्याि गुगामल असूि सिाणत लहाि राष््टीय उद्याि सांजय गाांधी राष््टीय उद्याि आह.े 
 
83) – 3 
सायमा- यास भूकिचाचा दुसरा भाग ककिंिा आांतररक भूकिच म्हटले जाते. हा प्रामुख्यािे शसचलका ि मॅग्िेशियम पासूि ििलेला आहे 
सरासरी  ोली- 30 ते 45 वकलोमीटर 
सरासरी जाडी - पांधरा वकलोमीटर 
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84) – 3 
उष्णकवटिांधीय ििे :- ककिंडल, राम फणस, कदांि, शिसम, 
उपोष्ण कवटिांधाांतील ििे :- जाांभळा, अांजि, वहरडा, आांिा, िेहडा 
िुष्क पािझडी ििे :- सागिाि, धािडा, तेंदू, पळस 
सूचचपणी ििे :- प्रामुख्याि ेवहमालयीि म्हणजेच थांड हिचे्या भागात आढळतात 
 
 
85) – 2 
महाराष््टाच्या फक्त दशषण कोकणात जाांभी मृदा आढळते नतच्यासाी  जास्त पािसाचे उष्ण ि आद्रण हिामाि गरजेचे असतो. 
िेसॉल्ह्ट  डकाचा अपषय होऊि काळा मृदेची निर्मिंती होते. 
सयाद्रीच्या उत्तर भागातील पालघर ीाणे रायगड याांच्या पूिण भागात ताांिडी ि नपिळसर मृदा आढळते, अनतप्राचीि काळातील गॅ्रिाईट 
ि िीस या  डकाांचा अपषय होऊि ताांिडी मदृा तयार होते. 
 
 
86) – 3 
मध्य प्रदेिातील पन्िा व्याघ्र प्रकल्ह्प (PTR) मध्ये प्रथमच भारतीय िाळिांटातील माांजर वदसलीआह.े 
ह ेएशियावटक िाइल्ह्डकॅट ककिंिा आशियाई स्टपे्पे िाइल्ह्डकॅट म्हणूिही ओळ ले जाते. 
पन्िा व्याघ्र प्रकल्ह्पािद्दल: 

 याची स्थापिा 1981 मध्ये झाली आणण मध्य प्रदेिच्या उत्तरेकडील भागात कििंध्य पिणत राांगेतिसलेली आह.े 
 केि िदी (यमुिा िदीची उपिदी) रा ीि षेत्रातूि िाहते. 
 युिायटडे िेिन्स एज्यकेुििल, सायांवटनफक अँड कल्ह्चरल ऑगणिायझेिि (UNESCO) िे पन्िाटायगर ररझव्हणला 25 

ऑगस्ट 2011 रोजी िायोस्फीअर ररझव्हण म्हणूि नियुक्त केले. 
 
 
87) – 1 
राष्ट्र ीय ग्राहक टदन: 
राष््टीय ग्राहक वदि दरिची 24 वडसेंिर रोजी साजरा केला जातो. 
या वदििी ग्राहक सांरषण कायदा, 1986 ला राष््टपतींची सांमती नमळाली होती. हा कायदा लागूहोणे हा देिातील ग्राहक चळिळ तील 
ऐनतहाशसक मैलाचा निणणय मािला जातो. 
जागनतक ग्राहक हक्क वदि दरिची 15 माचण रोजी साजरा केला जातो. 
 
 
88) – 4 
ज्ञानपीठ पुरतकार 
• प्रशसद्ध कोकणी ले क दामोदर मौझो याांिा 2022 सालचा 57 िा ्ािपीी पुरस्कार जाहीर झाला आह.े 
• विख्यात आसामी किी िीलमणी फुकि याांिा 2021 सालचा 56 िा ्ािपीी पुरस्कार नमळाला आह.े 
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• मौझो हा सिोच्च सावहत्य पुरस्कार प्राप्त करणारे दुसरे कोकणी ले क आहते, यापूिी 2006 मध्ये ले क रिींद्र केळेकर याांिा 
देयायात आला होता. 
• मौझो एक लघकुथा ले क, कादांिरीकार आणण पटकथा ले क आह.े त्याांच्या कामेचलि कादांिरीला 1983 मध्ये सावहत्य अकादमी 
पुरस्कार नमळाला होता. 
ज्ञानपीठ पुरतकाराबद्दल: 
• भारतीय ्ािपीीातफे ले काला त्याांच्या "सावहत्यातील अतुलिीय योगदािासाी " दरिची वदला जाणारा हा सिाणत जुिा आणण 
सिोच्च भारतीय सावहत्य पुरस्कार आह.े 
• 1961 मध्ये स्थापि करयायात आलेला, हा पुरस्कार केिळ भारतीय राज्यघटिेच्या आीव्या अिुसचूी आणण इांग्रजीमध्ये समाविष्ट 
असलेल्ह्या भारतीय भाचाांमध्ये चलवहणाऱ्या भारतीय ले काांिा वदला जातो, कोणत्याही मरणोत्तर पुरस्काराशििाय. 
 
 
89) – 3 
काझुिलेी िटेलँड 
• तानमळिाडूच्या विल्ह्लुपुरम शजल्ह्याजिळ ल काझुिलेी िटेलँड ह े पयाणिरण िि आणण हिामाि िदल मांत्रालयािे 16 ि े पषी 
अभयारयाय म्हणूि घोनचत केले आह.े 
• पुचलकट सरोिरािांतर काझुिलेी िटेलँडला दशषण भारतातील दुसरे सिाणत मोीे  ाऱ्या पायायाचे तलाि म्हणूि सांिोधले जात.े 
• िन्यजीि (सांरषण) अनधनियम, 1972 च्या कलम 18 च्या उपकलम (1) अांतगणत ही घोचणा करयायात आली. 
काझुिलेी पषी अभयारयायािद्दल: 
• यात मारक्किम तालुक्याांमध्ये 3,027.25 हके्टर आणण िािूर तालुक्यातील 5,151.60 हके्टर जमीि समाविष्ट आह.े 
• ह ेअभयारयाय िांगालच्या उपसागराला लागूि पूिण वकिाऱ्याला लागूि आह.े 
 
 
90) – 3 
जागनतक विचमता अहिाल 2022 
* भारत आता जगातील सिाणत असमाि देिाांपैकी एक आह.े 
* जागनतक विचमता अहिाल 2022 या िीचणकाचा अहिाल जागनतक असमािता लॅिचे सह-सांचालक लुकास चॅन्सेल याांिी चलवहला 
आह ेआणण फ्रें च अथणिास्त्र् थॉमस नपकेट्ी याांच्यासह अिके त्ाांिी त्याचे समन्ियि केले आह.े 
* भारत हा गरीि आणण अत्यांत असमाि देि म्हणूि उभा आहे, ज्यात 2021 मध्ये लोकसांख्येच्या िीचण 1% लोकसांख्येच्या एकूण 
राष््टीय उत्पन्िाच्या एक पांचमाांि पेषा जास्त वहस्सा आह ेआणण तळाचा अधाण भाग फक्त 13% आह.े 
* अहिालात असे निदिणिास आले आह ेकी भारतीय प्रौढ लोकसांख्येच ेसरासरी राष््टीय उत्पन्ि₹2,04,200 आह.े 
* तळातील 50% लोक ह े₹53,610 कमाितात, तर िरचे 10% लोक ₹1,166,520 पेषा जास्त कमाितात. 
* िीचण 10% आणण िीचण 1% याांचा एकूण राष््टीय उत्पन्िात अिुिमे 57% आणण 22% िाटा आहे,तर तळातील 50% िाटा 
13% िर गेला आह.े 
* भारतातील सरासरी घरगुती सांपत्ती ₹983,010 आह.े 
* भारतात लैंनगक असमािता  ूप जास्त असल्ह्याचेही त्यात म्हटले आह.े 
* मवहला कामगार उत्पन्िाचा िाटा 18% इतका आह.े 
* ह ेआशियातील सरासरीपेषा लषणीयरीत्या कमी आह े(21%, चीि िगळूि) 
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91) – 3 
आांतरराष््टीय िकुर पुरस्कार 
स्थापिा :- 2004 
2016 पासूि प्रत्येक िची वदला जातो याआधी दर 2 िचांिी. 
2014 पासूि कोणत्याही इांग्रजी कादांिरीसाी  देयायात येतो याआधी हा पुरस्कार फक्त राष््टकुल देिाांच्या आयररि ि दशषण 
आनफ्रकेच्या िागररकाांिी चलवहलेल्ह्या अिुिादीत इांग्रजी पुस्तकाांसाी  वदला जात होता. 
मेररके लुकास ररजिेव्हल्ह्ड याांच्या द डीसकम्फटण ऑफ इस्व्हनििंग या पुस्तकासाी  वदला गेला या पुस्तकाचे नमचल हचीसि याांिी 
इांग्रजीत भाचाांतर केले आह,े मेररके लुकास ररजिेव्हल्ह्ड या आांतरराष््टीय िुकर पुरस्कार सजिंकणाऱ्या सिाणत तरुण लेण का ीरल्ह्या 
आहते. 
 
 
92) – 1 
राष््टीय वडशजटल आरोग्य अशभयाि 
उठद्दष्ट :- भारतातील आरोग्य सेिचेी कायणषमता, पररणामकारकता आणण पारदिणकता सुधारण े
या अशभयािाांतगणत प्रत्येक भारतीयाला आरोग्य ओळ पत्र वदले जाणार आह ेयामध्ये त्या व्यक्तीची पूिीची िदै्यकीय स्स्थती, उपचार 
आणण निदािािद्दल सिण सांिांनधत मावहती असेल, ह ेअशभयाि प्रधािमांत्री जि आरोग्य योजिा ि आयुष्माि भारत अांतगणत चालिले 
जाईल. 
 
 
93) – 1 
वमस युवनव्हसव 2021 
भारताच्या हरिाज सांध ूवहला नमस युनिव्हसण 2021 चा ताज नमळाला आह.े 
पांजािस्स्थत हरिाज सांधूिे इस्रायलमधील इलात येथे झालेल्ह्या 70 व्या नमस युनिव्हसण 2021 मध्ये भारताचे प्रनतनिनधत्ि केले. 
हरिाझिे पराग्िचे्या िावदया फरेरा आणण दशषण आनफ्रकेच्या लालेला मस्िािे याांिा हरिूि नमस युनिव्हसण 2021 चा ताज सजिंकला. 
हरिाज सांधूच्या आधी फक्त दोि भारतीयाांिी नमस युनिव्हसणचा वकताि सजिंकला आह े  
1994 मध्ये अशभिेत्री सुस्ष्मता सिे आणण 2000 मध्ये लारा दत्ता. 
चांदीगडची मॉडेल हरिाज सांधूि ेयापूिी अिेक सौंदयण स्पधाण सजिंकल्ह्या आहते. 
नतला नमस वदिा (DI VA) 2021 आणण फेनमिा नमस इांवडया पांजाि 2019 चा ताज नमळाला आह.े 
हरिाजला फेनमिा नमस इांवडया 2019 मध्ये टॉप 12 मध्ये दे ील स्थाि देयायात आले. 
 
 
94) – 3 
िांगालमधील अकरा शजल्ह्याांमध्ये काळा ताप ककिंिा 'कालाझार' आजाराची आण ी 65 प्रकरणे आढळूि आली आहते. 
काळा-आझार ककिंिा स्व्हसेरल लीिमॅनियाशसस हा एक प्रोटोझोआि परजीिी रोग आह,े जो िाळूच्या मािाांच्या चाव्याव्दारे पसरतो. 
मािींिा 'लेिमॅनिया डोिोव्हािी' िािाच्या परजीिी सांसगाणची लागण होते. 
डब्ल्ह्यूएचओच्या मते, लेिमॅनियाशससचे 3 मुख्य प्रकार आहते, त्यापैकी काळाआजार सिाणत गांभीर आह.े 
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हा रोग सिाणत गरीि लोकाांिा प्रभावित करतो आणण कुपोचण, लोकसांख्येचे विस्थापि,  राि घरे,कमकुित रोगप्रनतकारक िक्ती 
आणण आर्थिंक सांसाधिाांच्या कमतरतेिी सांिांनधत आह.े 
डब्ल्ह्यूएचओच्या मते, लेिमॅनियाशसस दे ील पयाणिरणीय िदलाांिी सांिांनधत आह ेजस ेकी जांगलतोड आणण िहरीकरण. 
सि 2020 मध्ये, 90 टक्क्याांहूि अनधक ििीि प्रकरणे WHO ला 10 देिाांमध्ये आढळूि आली: ब्राझील, चीि, इचथओनपया, 
इररवरया, भारत, केनिया, सोमाचलया, दशषण सदुाि, सुदाि आणण येमेि. 
भारतात, निहार, झार ांड, उत्तर प्रदेि आणण पचिम िांगालमध्ये काळा-अजार रोग स्थानिक आह.े 
 
 
95) – 2 
सरकारिे िस्तू आणण सेिा कराचे दर िदलले आहते. 
सध्या, ििीि दराांिुसार रू. 5,000 पेषा जास्त भाड्ािे घेतलेल्ह्या हॉस्स्पटलच्या  ोल्ह्याांसह, पीी,पिीर आणण दही याांसारख्या प्री-
पॅकेज केलेल्ह्या  ाद्यपदाथांिर ग्राहकाांिा 5% िस्तू आणण सेिा कर (GST) भरािा लागेल. 
हॉटलेच्या  ोल्ह्या, िकािे आणण चाटणिर सरकारकडूि आकारला जाणारा 12% जीएसटी, ज्यात अॅटलाससेचा समाििे आह,े ज्यात 
वदिसाला 1,000 रुपयाांपयंत भाडे आकारले जाते, तर धिादेि देयायासाी  िकँाांकडूि काटणि आणण िुल्ह्क (सैल ककिंिा िकु केलेल्ह्या 
स्िरूपात) आकारले जाते त्यािर लागू करयायात आलेल्ह्या जीएसटीची मयाणदा 18% करयायात आली आह.े 
सुरुिातीला, सोलर िॉटर वहटरिर 5% GST आकारला जात होता जो सध्या सरकारिे 12%पयंत िाढिला आह.े 
रक आणण मालिाहू िाहिे ज्यामध्ये इांधि  चाणचा समाििे आह,े त्याांिा भाड्ाच्या सध्याच्या 18%च्या तुलिेत 12% कमी दरािे 
GST भरािा लागेल. 
 
 
96) – 1 
या िव्या इमारतीमध्ये एकूण आसिषमता 1400 जागाांची आह.े 
चत्रकोणाकृती असणाऱ्या िास्तूच ेिाांधकाम टाटा कां पिीद्वारे होत आह.े 
10 वडसेंिर 2020 रोजी या इमारतीचे भूनमपूजि करयायात आले असूि देिाच्या 75 व्या स्िातांत्र्य वदिापूिी सदर प्रकल्ह्प पूणण 
करयायाच ेयोजले आह.े 
कें द्रीय सािणजनिक िाांधकाम विभाग ही या या प्रकल्ह्पासाी  असणारी िोडल एजन्सी आह ेतर सांसद भििाच्या िाांधणीचा प्रस्ताि 
कें द्रीय गृहनिमाणण ि िहरी कामकाज मांत्रालयािे मा दला होता. 
 
 
97) – 3 
याची स्थापिा 22 िोव्हेंिर 2020 मध्ये करयायात आली. 
या अांतगणत गाय, म्हसै, गुरेढोरे याांच्या सुरषतेसाी , सांरषणासाी  आणण प्रगतीसाी  प्रयत्ि केले जाणार आहते. 
यामध्ये मध्यप्रदेिच्या मुख्यमांत्र्याांसोित मध्यप्रदेिचे पिुपालि मांत्री, ििमांत्री पांचायत आणण ग्रामविकास मांत्री, महसूल मांत्री आणण 
िेतकरी कल्ह्याण विभाग मांत्री याांचा समाििे करयायात आला आह.े 
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98) – 1 
7 ऑगस्ट 2020 रोजी देिातील पवहली वकसाि रेल्ह्ि ेिाशिक शजल्ह्यातील देिळाली ते निहार राज्यातील दािापुर यादरम्याि धािली. 
देिभरात कृची उत्पादिाांची िगेिाि िाहतूक सुनिचित करण,े िेतकऱ्याांच्या िाििांत मालाला योग्य िाजारपेी उपलब्ध करूि देण ेह े
या वकसाि रेल्ह्िचे ेउठद्दष्ट आह.े 
 
 
99) – 1 
िोव्हेंिर 2020 मध्ये िुलढाणा शजल्ह्यातील लोणार सरोिराला रामसार स्थळाचा दजाण नमळाला त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चचेत 
होता. 
िोव्हेंिर 2019 मध्ये िाांदूर मधमेर्श्र अभयारयाय यास रामसार स्थळाचा दजाण नमळाला असा दजाण नमळिणारे ते महाराष््टातील पवहले 
स्थळ ीरले होते. 
सद्यस्स्थतीत भारतात एकूण 46 स्थळाांिा रामसर स्थळाचा दजाण प्राप्त आह ेत्यातील 2 महाराष््टातील आहते. 
 
 
100) – 4 
िस्त्रोद्योग षेत्रात नियाणत आणण रोजगार निर्मिंतीला चालिा देयायाच्या उदे्दिािे कें द्र सरकारिे राज्य आणण कें द्रीय कर आणण लेव्हीज 
( ) च्या माफी योजिेला माचण 2024 पयंत मुदतिाढ वदली आह.े 

 योजिेअांतगणत पोिा  आणण कपड्ाांच्या नियाणतीचे दर मांत्रालयािे यापूिी अनधसूचचत केल्ह्याप्रमाणेच राहतील. 
 योजिेचे उठद्दष्ट आांतरराष््टीय िाजारपेीेत  चाणची कायणषमता आणण नियाणत स्पधाणत्मकता सुधारयायात मदत करणे आह.े 

या योजिेिे स्स्थर आणण अांदाज लािता येयायाजोगे धोरण सुनिचित केले आहे, ज्यामुळे नियाणत आणण रोजगार िाढयायास मदत 
झाली आह.े 
या योजिेच्या मदतीि,े डोमेिमधील स्टाटण-अप आणण उद्योजकाांच्या उष्मायिास दे ील चालिा देयायात आली आह,े ज्यामुळे मोठ्या 
प्रमाणात एमएसएमई िस्त्र नियाणत व्यिसायात सामील झाले आहते. 
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