
 

 

                                       SYBA ,   PAPER NO - II  

…………………………………………………………………………………………….. 

 

1) प्राचीन काऱाऩावूनच वभुद्र ल भशावागय भानलाचे कळाचे भाध्मभ फनरे शोते. 
अण्णाचे 

नौकानमनाचे 

कयभणुकीचे  

ऩमयटनाचे 

2) प्रसवद्ध वलचायलॊत आरयस्टाटर ल ......... माॊनी वागयाच्मा बयती ओशोटी वलऴमी अध्ममन केरे शोते. 
प्रेटो  
शीऩायकव 

स्रॉफो 
थॉनयफयी   
3) जॉन ऩौंन्व द सरओन माॊनी वलयप्रथभ गल्प स्रीभ प्रलाशाचा ळोध कधी रालरा. 
1513, 

1613 

1713 

1813 

4) वागय ळास्त्र वलऴमी ऩहशरे लैसासनक ऩुस्तक कोणी सरहशरे. 
 फ्रान््रीन  

सनऑन 

 शीऩायकव  

 जेम्व येनर 

5) जगातीर वलय हकनायऩट्टीचे नकाळे तके्त येखाॊकन कयण्माचे काभ कोणी केरे. 
यॉमर नेव्शी  
फेंजासभन  

फ्रें क््रन  

सरऑन 

6) ............  ळतकाच्मा अखेयीव अनेक ऩाक्िभात्म देळाॊनी लैसासनक ळोध भोहशभा व्मवक्तगत ल वॊस्था 
स्तयालय आमोक्जत केल्मा शोत्मा त्मावाठी वुवज्ज वागयी फोटी फाॊधल्मा शोत्मा. 
ऩॊधयाव्मा 
वतयाव्मा  
अठयाव्मा  
एकोक्णवाव्मा 
7) वागय ळास्त्राच्मा अध्ममनात वॊगणकाचा लाऩय कधीऩावून कयण्मात मेऊ रागरा.  
1770 

 1870  



1970 

 2001 

8) वागय ळास्त्र शी कोणत्मा बूगोराची वलसळष्ट ळाखा म्शणून वलकसवत झारी आशे. 
प्राकृसतक बूगोर  

भानली बूगोर  

लैसासनक बूगोर  

जर बूगोर 

9) अटराॊहटक भशावागयाचा आकाय इॊग्रजी लणयभारेतीर कोणत्मा अषयावायखा आशे. 
S 

K 

W 

Y 

10) भावेभायीवाठी प्रसवद्ध अवणाऱ्मा डॉगय फॉक, ग्रॉड फॅक वाफरे फॉक, कोणत्मा भशावागयात आशेत. 
अटराॊहटक 

ऩॅसवहपक 

हशॊदी  
बूभध्म वभुद्रात 

11) दक्षण अटराॊहटक भशावागयातीर ऩलयत याॊगेरा कोणत्मा नालाने ओऱखतात. 
याई 

डॉक्ल्पन याईज 

चरॅेंजय याईज 

यीओ  

12) हशॊदी भशावागयातीर वलायत खोर गताय कोणता. 
वुॊदा  
केऩ ऑप गुड शोऩ 

फेंगलेरा   
वेंट ऩॉर 

13) भायेळव रयमुसनमन मा फेटाॊना कोणती फेटॊ म्शणून ओऱखतात. 
ऩाफभ फेट 

उऩखॊड फेटे  

ज्लाराभुखी फेटे  

प्रलाऱ फेट 

14) जगातीर वलायत खोर अवरेरा भरयमाना गताय कोणत्मा भशावागयात आशे. 
अटराॊहटक  

हशॊदी  
ऩॅसवहपक  

अॊटाहटयक 



15) कोणत्मा भशावागयात वलायसधक फेटॊ आशेत. 
हशॊदी 
ऩैसवहपक 

अटराॊहटक 

आक््टयक 

16) जऩान ल हपसरऩाईन्व शी खॊडप्राम फेटॊ कोणत्मा भशावागयात आशेत. 
अटराॊहटक  

हशॊदी  
ऩॅसवहपक  

आक््टयक 

17) वभुद्र हकनाऱ्माऩावून वुभाये दोनळे भीटय खोरीऩमतंच्मा वभुद्रतऱाव काम म्शणतात. 
 उथऱ वभुद्र  

वभुद्रफूड जभीन 

रयमा हकनाया  
खॊडान्त उताय 

18) वभुद्रफुड जसभनीचा बाग वॊऩल्मालय वभुद्रफुडाचा   एकदभ करता हकॊ ला तीव्र उतायाचा बाग अवतो 
त्मारा काम म्शणतात. 
तीव्र उताय  

स्रेंच  

खॊडान्त उताय  

वागयी डोश 

19) खॊडाॊत उताया नॊतय वागयी ऩठाय ल भैदानालय तमाय झारेल्मा खोर ल वलस्ततृ खोरगट बागाॊना काम 
म्शणतात. 
 वागयी डोश 

 वागयी गतय 
वागयी खड्डे  

वागयी नद्या 
20) वागय जरात वाधे भीठ हकॊ ला वोहडमभ ्रोयाईड आढऱते त्मारा काम म्शणतात. 
भूरद्रव्म  

षाय  

ऩूयक षाय 

 आमोडीन  

21) वागयी प्रलाश हकती प्रकायचे अवतात. 
दोन  

चाय  



वशा  
दशा   
22) कोणत्मा गोराधायत वागयाचा बाग असधक तय बूबाग कभी आशे. 
उत्तय  

दक्षण 

ऩूलय  
ऩक्िभ 

23) वागयाची खोरी जव जळी लाढत जाते तवतवे ताऩभान कवे शोते. 
कभी  
असधक  

तीव्र  

भॊद 

24) वागयी जराची षायता वयावयी हकती ट्के आढऱून मेते 

33 % 

35 % 

40 % 

50 % 

25) एखाद्या वागयारा गोड्मा ऩाण्माचा ऩुयलठा असधक शोत अवेर तय वागयजराची षायता कळी शोते. 
कभी  
जास्त  

क्स्थय  

अत्मुच्च 

26) हशॊदी भशावागय, फॊगारचा उऩवागय ल अयफी वभुद्र माॊची षायता कळी आशे. 
एक वायखी  
सबन्नसबन्न  

वयावयीऩेषा कभी  
वयावयीऩेषा जास्त 

27) जगात वलायसधक षायता कोणत्मा वभुद्राची आशे. कॅक्स्ऩमन वभुद्र  

काऱा वभुद्र  

ताॊफडा वभुद्र  

भतृ वभुद्र 

28) बूकॊ ऩाभुऱे वभुद्रात हकॊ ला भशावागयात तमाय शोणाऱ्मा राटाॊना काम म्शणतात. 
वळक्त राटा. 
जरवलबाजक राटा 
वुनाभी राटा 
लादऱी राटा 
 



29) ............ म्शणजेच चॊद्र ल वूमय माॊच्मा आकऴयणाभुऱे वभुद्राच्मा ऩाण्माची खारून लय ल लरुन खारी 
शोणायी शारचार शोम. 
राटेची शारचार  

वुनाभी  
हदलव-यात्र  

बयती-ओशोटी 
30) चॊद्र-वूमायच्मा वॊमुक्त आकऴयणाभुऱे नेशभीच्मा बयती ऩेषा भोठी बयती ओशोटी मेते.त्मारा कोणती 
बयती ओशोटी म्शणतात. 
बाॊगेची  
उद्यानाची  
अभालस्मेची  
ळु्र ऩषाची 
31) चॊद्रा कडीर फाजूलय अवरेरी आकऴयणळक्ती ल वलरुद्ध फाजूलय कामय कयणायी कें द्रोत्वायी पे्रयणा 
माॊच्मातीर वॊतुरनाभुऱे दोन वलरुद्ध हठकाणी बयती-ओशोटी सनभायण शोते.त्मारा काम म्शणतात . 
बयती ओटी  
बयती-ओशोटीचा वॊतुरन सवद्धाॊत 

गुरुत्लाकऴयण 

पक्त ओशटी 
32) गल्प स्रीभ रॅब्राडॉय शे प्रलाश कोणत्मा भशावागयात आशेत.  
हशॊदी  
अटराॊहटक  

ऩॅसवहपक  

आसथयक 

33) जऩानच्मा हकॊ ऱ्माजलऱून लाशणाऱ्मा प्रलाशारा कोणता प्रलाश म्शणतात . 
फेरयॊग  

्मुयाईर 

कमुयोवीओ   

कोरॊवफमा 
34) ्मुयोवीओ प्रलाशाभुऱे कोणत्मा देळाचे हशलाऱी ताऩभान ल ऩाऊवभान लाढरे आशे. 
जऩान 

चीन 

कोरयमा  
यसळमा 
35) कोणत्मा प्रलाशाभुऱे उच्च अषाळातशी वभुद्रकाठची फॊदयॊ लऴयबय लाऩयावाठी खरुी अवतात. 
 फेंगलेरा 



राब्राडोय  

ळीत  

उष्ण 

36) लेस्टइॊडीज फेट कोणत्मा भशावागयात आशेत. ऩॅसवहपक  

अटराॊहटक  

हशॊदी  
दक्षण हशॊदी 
37) वलयवाधायण बयती-ओशोटी ऩेषा बाॊगाची बयती ओशोटी हकती ट््माॊनी कभी अवते. 
दशा  
लीव  

तीव  

ऩस्तीव 

38) वागयात जसभनीरा वभाॊतय हदळेने लाशणाऱ्मा   भोठ्मा नद्या अवतात त्माॊना काम म्शणतात. 
वागयी नद्या  
वागयी प्रलाश  

बयती-ओशोटी  
बयतीच्मा राटा 
39) दक्षण अभेरयकेभधीर इ्लाडोय आक्ण ऩेरू देळाच्मा ऩक्िभ हकनायऩट्टीरगत प्रवॊगीक कायणाभुऱे 
तमाय  शोणाऱ्मा वागयी जराव काम म्शणतात.  
वागयी प्रलाश  

वाॊगरी नद्या  
बयती-ओशोटी  
एर सननो 
40) एर सननो मा स्ऩॅसनळ ळब्दाचा अथय काम. 
रशान प्राणी  
रशान भावे  

रशान भुरगा  
रशान झये 

41) रा- नीनो मा ळब्दाचा अथय काम. 
रशान लनस्ऩती  
रशान कीटक  

भादी जातीचे प्राणी  
रशान भुरगी 
42) प्रलाऱ खडकाॊच्मा उभ्मा-आडव्मा वलस्तायातून वभुद्रात हकॊ ला हकनार् मारगत सनभायण शोणायी प्रलाऱ 
खडकाॊची सचॊचोऱी ल राॊफट याॊग म्शणजे काम.  



प्रलाऱ ऩलयत  

प्रलाऱ ऩठाय  

प्रलाऱ सबॊत  

प्रलाऱ फेट 

43) बौसतक ल जैवलक ऩमायलयणाळी सचयस्थामी आॊतयहिमानी अनुफॊसधत अवरेल्मा वजीलाव हकॊ ला वजील 
वभूशाव काम म्शणतात. 
वजीलाॊचा वभूश  

ऩरयवॊस्था  
वागयी जील  

ऩमायलयणीम घटक 

44) लातालयणात काफयन डामॉ्वाईडचे प्रभाण हकती आशे. 
78 ट्के  

21 ट्के  

0.30 ट्के 

 0.10 ट्के 

45) वध्मा लातालयणात ऑक््वजनचे प्रभाण हकती आशे. 
78 ट्के  

21 ट्के  

10 ट्के 

 22 ट्के 

46) वभुद्रात वाॊडणाये तेर वागयी प्रदऴूनाच्मा हकती ट्के प्रदऴूण घडलून आणते. 
10 ट्के  

20 ट्के 

35 ट्के 

42 ट्के 

47) ऩूलीचे नौकानमनाचे तके्त कोणत्मा ळतकात फनलरे आशेत  

फायाव्मा  
तेयाव्मा  
चौदाव्मा  
ऩॊधयाव्मा 
48) एक पैदभ म्शणजे हकती पूट . 
तीन पूट  

वशा पूट 

11 पूट  

16 पूट 

 



49)हकनायी प्रदेळाचे वलषेण झारेरे आशे शे कवे ओऱखतात. 
हकनाया बयील येऴेने दाखलरेरा अवेर तय 

 हकनाया हटॊफ हटॊफने दाखलरा अवेर तय  

हकनाया दॊतुय अवेर तय 

 हकनाऱ्मालय वभोच्च येऴा अवतीर तय 

50) ऩाणफुडीरा वलवलध अडथऱे चकलण्माभध्मे आक्ण वभुद्रातीर सवग्नर चॅनरच्मा स्थानफद्दर बाकीत 
कयण्माभध्मे भशत्लाची बूसभका  कोण ऩाय ऩडते. 
नकाळे 

फॉसथ भॅहरक तके्त  

वैन्म  

नावलक दर 

51)  ख्रिस्तपूर्व ............ शतकात सागरशास्त्राच्या अभ्यासाचा पाया घातला गेला.  

अदसुर्या   

 ख्रतसर्या 

 चौथ्या  

 पाचव्या 

52)  सागरशास्त्राच्या अभ्यासाचा पाया  .......... अभ्यासकाांनी घातला. 

 फ्रें च   

 रोमन 

 ग्रीक  

 जमवन 

53) खोल समुद्रातील शास्त्रीय सांशोधानात्मक पख्रिली मोिीम .......... या नार्ाने ओळखली जात.े 

चॅलेंजर   

 मॅसेंजर 

 अॅव्िेंजर  



डयापैकी नािी 

54) आांतरराष्ट्रीय सागर सांशोधन कें द्राची स्थापना .......... येथे करण्यात आली. 

अख्रजख्रनव्िा   

 कोपेणिगेन 

 ख्रशकागो  

शाांघाय 

५५)  सागरख्रर्ज्ञान िी सामान्यपणे .......... भूगोलाची शाखा आि.े 

 आर्थथक   

 मानर्ी 

 प्राकृख्रतक   

 पयवटन 

56) भारतातील ‘राष्ट्रीय सागर ख्रर्ज्ञान सांस्था’ चे मुख्यालय .......... येथे आि.े 

 ख्रर्शाखापट्टणम   

 कोचीन 

 पणजी  

 मुांबई 

57) पृथ्र्ीर्रील .......... % भाग सागराने व्यापल्याने त्याचा प्रभार् पयावर्रणार्र िोतो. 

२९   

 ३१ 

 ६९  



 ७१ 

५८) पृथ्र्ीर्रील .......... मिासागर िा सर्ावत मोठा मिासागर आि.े 

 हिदी   

 आर्थटटक 

 अटलाांटटक  

 प्रशाांत 

५९)मिासागर सांशोधनाचे आांतरराष्ट्रीय कें द्र .......... दशेात आि.े 

 फ्रान्स  

 ब्राझील  

 इांडोनेख्रशया 

 डने्माकव  

60). .......... या बोटीला अटलाांटटक मिासागरातील तरांगती प्रयोगशाळा असे म्िणतात. 

 चॅलेंजर 

 मॅसेंजर 

 अॅव्िेंजर  

 ख्रडस्कव्िरी 

6१). .......... याांनी गल्फ स्रीम प्रर्ािाचा सर्वप्रथम शास्त्रीय अभ्यास केला. 

 हांबोल्ट   

 थॉमस रेन 

बेंजाख्रमन फ्रॅं कख्रलन  



 जेम्स रेनल 

62) सागरजलाच्या कमाल र् ककमान तापमानातील फरकास .......... असे म्िणतात. 

समताप कक्षा  

 तापमान कक्षा  

समभार कक्षा   

िर्ामान कक्षा 

63) उत्तर गोलाधावत सागरजलाचे र्ार्थिक सरासरी ककमान तापमान .......... मख्रिन्यात नोंदख्रर्ले जात.े 

 नोव्िेंबर  

 ख्रडसेंबर 

 जानेर्ारी  

 फेब्रुर्ारी 

64)खुल्या मिासागराची र्ार्थिक तापमान कक्षा बांकदस्त सागरापेक्षा .......... असते. 

कमी    

 जास्त 

 समान  

ख्रभन्न  

65) ख्रर्िुर्रृ्त्तापासून  दोन्िी ध्रुर्ाकड ेसागरजलाच्या तापमानात .......... िोत.े 

  र्ाढ    

घट 

समान   



 यापैकी नािी 

66)  सागरजलाची क्षारता मोजण्यासाठी .......... गॅ्रम सागरजल घेतले जात.े 

 १००  

१००० 

५०   

५०० 

67)  सागरजलाची क्षारता मोजण्यासाठी .......... उपकरण र्ापरतात. 

 अॅख्रनमोमीटर   

 सॅख्रलनोमीटर 

 थमोमीटर   

 ग्लुकोमीटर 

68)  सागरजलाच्या क्षारतते .......... प्रकारचे क्षार सर्ावत जास्त प्रमाणात आढळतात. 

 मॅग्नेख्रशयम टलोराइड  

 सोख्रडयम टलोराइड 

सोख्रडयम नायरेट  

 अमोख्रनयम सल्फेट 

69) उत्तर गोलाधावत सागरजलाचे र्ार्थिक सरासरी कमाल तापमान .......... मख्रिन्यात नोंदख्रर्ले जात.े 

 मे   

जून 

 जुलै   



 ऑगस्ट 

70)........... या समुद्राची क्षारता सर्ावत जास्त आि.े 

भूमध्य   

 मृत 

 सारगासो  

 जपान 

71) उत्तर गोलाधावत सागरी प्रर्ाि आपल्या मूळ कदशेच्या .......... बाजूस र्ळतात. 

उजव्या   

डाव्या 

पुढील  

मागील 

72)  खालीलपैकी .......... सागरी प्रर्ाि थांड प्रकारचा आि.े 

 सुख्रशमो  

टयुरोख्रसओ 

 कॅनरी  

गल्फ स्रीम 

73)  आकफ्रकेची पूर्व ककनारपट्टी र् मादागास्कर बेट याांच्या दरम्यान .......... सागरी प्रर्ाि आढळून येतो. 

 मोझाांख्रबक   

अॅगुल्िास 

 बेंग्र्ेला   



 ब्राख्रझख्रलयन 

74)  खालीलपैकी .......... ख्रस्थतीत सागरजलाची दखै्रनक तापमान कक्षा जास्त असत.े 

 ख्रर्रळ धुके   

 ख्रनरभ्र आकाश 

 ख्रर्जा  

 र्ार्टळ 

75)  खालीलपैकी .......... या टठकाणी सागरजलाची क्षारता र्ाढेल. 

ख्रर्िुर्रृ्त्त   

मकरर्ृत्त 

 ध्रुर्   

उष्ण कटटबांध 

76)  युरोप र् आकफ्रका खांडाांच्या दरम्यान .......... भुर्ेख्रित समुद्र आि.े 

कॅरेख्रबयन समुद्र  

 बोथख्रनयन समुद्र 

भूमध्य समुद्र  

 िडसन समुद्र 

77)  अटलाांटटक मिासागरातील कॅनरी प्रर्ािाप्रमाणेच पॅख्रसकफक मिासागरात .......... प्रर्ाि आढळतो. 

 मोझाांख्रबक   

सुख्रशमो 

गल्फ स्रीम  



 कॅख्रलफोर्थनया 

78)  .......... समुद्र प्रर्ािामुळे भारत र् त्याच्या शेजारील दशेाांना मान्सूनचा कमी कमी पाऊस ख्रमळतो. 

 एल ख्रननो   

 ला ख्रनना 

 उत्तर भारतीय   

 पूर्व ऑस्रेख्रलयन 

79)  हिदी मिासागरात अांदमान र् सोमाली ककनारा या दरम्यान .......... समुद्र प्रर्ाि ख्रनमावण िोतो. 

 नैऋत्य मोसमी प्रर्ाि   

 उत्तर भारतीय प्रर्ाि 

 ईशान्य मोसमी प्रर्ाि   

ख्रर्िुर्रृ्त्तीय प्रर्ाि 

80)  सर्व मिासागरापैकी .......... िा मिासागर सर्ावत उबदार आि.े 

 अटलाांटटक   

 आर्थटटक 

 पॅख्रसकफक  

 हिदी 

81) सर्वसाधारणपणे सागराची सरासरी क्षारता ..........%० आि.े 

 ३३  

 ३४ 

 ३५   



 ३६ 

82) मिासागरातील सर्व क्षार काढून टाकल्यास समुद्राची पातळी सुमारे .......... मीटर ने कमी िोईल. 

 २०   

 २५ 

 ३०   

३५ 

83) सागरजलाची सर्ावख्रधक क्षारता .......... प्रदशेात आढळते. 

 ख्रर्िुर्रृ्त्तीय 

ककव र्ृत्त ब. ध्रुर्ीय र् मकरर्ृत्तीय  

 ख्रर्िुर्रृ्त्तीय र् ध्रुर्ीय   

 ककव र्ृत्तीय र् मकरर्ृत्तीय 

84)  व्यापारी र्ार्यामुळे समुद्रप्रर्ाि .......... र्ाितात. 

 पूर्ेकडून पख्रिमेकडे    

 पख्रिमेकडून पूर्ेकडे 

 उत्तरेकडून दख्रक्षणेकड े  ड. दख्रक्षणेकडून उत्तरेकड े

85) ख्रर्िुर्रृ्त्तकडून ध्रुर्कड ेगेल्यास सागरजलाची दखै्रनक तापमान कक्षा .......... िोत जात.े 

 कमी   

 जास्त  

ख्रस्थर रािते  

कफकी  



86) मिासागराची र्ार्थिक तापमान कक्षा भूखांडापेक्षा बरीच .......... असत.े 

 कमी  

 जास्त 

ख्रस्थर  

अधाांतरी  

87) उल्का राखेद्वारे िोणारे ख्रनक्षेप स्त्रोत .......... प्रकारचा आि.े 

 भूजन्य  जैख्रर्क 

 जलजीय  

 र्ैख्रिक 

88)  ख्रनळ्या ख्रचखलात चुन्याचे प्रमाण ..........% असते. 

 ३०   

३२ 

 ३५   

 ४० 

89) ज्र्ालामुखीय ख्रनक्षेपाद्वारे तयार झालेल्या ख्रचखलाचा रांग .......... असतो. 

 ख्रिरर्ा  

ख्रनळा 

 काळा  

 ताांबडा 

90) ग्लोख्रबजेटरना उझमध्य ेसर्ावख्रधक .......... खख्रनज सापडते. 



 कॅख्रल्शयम   

 मॅग्नेख्रशयम 

 पोटॅख्रशयम 

 ख्रसख्रलका 

91)  भारतात १९७६ पासनू .......... येथे खख्रनजतेल उत्खणनास सुरुर्ात झाली. 

 कदग्बोई   

मुांबई िाय 

 अांकलेिर   

 मेिसाना 

92)  खालीलपैकी .......... िा  दशे मासेमारी व्यर्सायात अगे्रसर आि.े 

 भारत  

चीन 

जपान 

 नॉर् े

93) एल ख्रननो या सागरी प्रर्ािामुळे .......... या नैसर्थगक आपत्तीस सामोरे जार् ेलागते. 

 मिापूर  

 दषु्काळ 

 ज्र्ालामुखी  

त्सुनामी 

94) उष्ण गल्फ प्रर्ाि र् थांड लॅब्राडोर प्रर्ाि ………. बेटाजर्ळ एकत्र येतात. 



 न्यू फौंडलँड 

 मादागास्कर 

 कॅरेख्रबयन  

 इांडोनेख्रशया 

95) जगातील सर्ावत मोठे मत्स्यक्षेत्र .......... येथे आि.े 

 डॉगर बँक  

 गँ्रड बँक 

जॉगर बँक 

 यापैकी नािी 

96) उष्ण र् थांड प्रर्ाि जेथे एकत्र येतात तथेे माशाचे प्लर्ांग खाद्य मुबलक प्रमाणात .......... . 

 कमी िोत े  

र्ाढते 

 दोन्िी चूक 

 यापैकी नािी 

97)  सागरजलात खोलीनुसार पाण्याचे तापमान .......... . 

कमी िोत े  

 र्ाढते 

 दोन्िी चूक  

 यापैकी नािी 

98)थांड समुद्रप्रर्ािाचा उगम .......... येथून िोतो. 



 शीत कटटबांध  

 समख्रशतोष्ण कटटबांध 

उष्ण कटटबांध   

 यापैकी नािी 

99) . .......... िा उष्ण सागरी प्रर्ाि आि.े 

 टयुराईल  

टयुरोख्रसओ 

 कॅख्रलफोर्थनया  

 लॅब्राडोर 

100)  रेख्रडओलॅटरयन उझ .......... मिासागरात सर्ावख्रधक आढळतात. 

अटलाांटटक   

 पॅख्रसकफक 

 आर्थटटक  

हिदी 

 

 

 

 

 


