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Question Bank 
 Q. 2) Answer the following.  

1. The nature of environmental studies 
2. Write a definition of environmental studies. 
3. The importance of environmental studies 
4. What is sustainable development? 
5. What is an ecosystem? 
6. Write the types of ecosystems. 
7. Write the names of the components of the ecosystem. 
8. Write the names of the biological components of the grassland ecosystem. 
9. Write the types of aquatic ecosystems. 
10. Write the names of animals in the forest ecosystem. 
11. What is a renewable resource? 
12. What is a non-renewable resource? 
13. Write the types of energy resources. 
14. Write down the causes of soil erosion. 
15. Write the types of renewable resources. 
16. What is biodiversity? 
17. What are the major types of biodiversity? 
18. What are the types of biodiversity conservation? 
19. Write the moral significance of biodiversity. 
20. What is In-situ Conservation of Biodiversity? 
21. Write the names of atmospheric gases. 
22. Write a solution to air pollution. 
23. Write down the effects of land pollution. 
24. Write down the effects of noise pollution. 



25. What is mean by acid rain? 
26. Write down the causes of acid rain. 
27. Write down the reasons for the flood. 
28. What is an earthquake? 
29. What is global warming? 
30. What is a landslide? 

Q. 3) Write short notes on the following.  
1. The importance of environmental studies 
2. The concept of sustainable development 
3. Food Chain 
4. Grassland ecosystem 
5. Marine ecosystem 
6. Consequences of soil pollution 
7. Wildlife Conservation Act 
8. Montreal Agreement 
9. Desertification 
10. Water conservation 
11. Endangered species of animals in India 
12. Chipko movement 
13. The causes of Ozone depletion 
14. Global climate change 
15. Environmental Protection Act 

Q. 4) Answer the following.  
 1. Explain the energy flow in an ecosystem. 

2. Write detailed information about desert ecosystems. 
3. Explain the causes and effects of land pollution. 
4. Explain in detail the crisis on biodiversity. 
5. Explain the causes and effects of noise pollution. 
6. Explain the Water Pollution Prevention and Control Act. 
7. Describe renewable resources. 



8. Explain the types of biodiversity conservation. 
10. Describe solid waste management. 
11. Explain individual contributions to pollution control. 
12. Explain the relationship between population growth and environmental impact. 
13. Explain the causes and effects of cyclones. 
14. Write in detail the water disputes in India. 
15. Explain the International Conference on Environment. 

Q. 5) Answer of the following.  
 1. What is an environmental studies? Explain the nature and scope. 

2. Explain the function of ecosystems. 
3. Write detailed information about marine ecosystems. 
4. Write down the causes and consequences of deforestation. 
5. Write down the causes, consequences and remedies of drought. 
6. Write down the environmental impact of mining. 
7. Explain the classification of biodiversity in India. 
8. Explain the causes and effects of water pollution. 
9. Explain the Air Pollution Prevention and Control Act. 
10. Write information about various environmental movements in India. 

 
 
 
 
 
 
 



नसचं 
न २) खाल ल नाची उ तरे लहा. 

१. पयावरण अ यासाचे व प 
२. पयावरण अ यासाची या या लहा. 
३. पयावरण अ यासाचे मह व 
४. शा वत वकास हणजे काय? 
५. प रसं था हणज ेकाय? 
६. प रसं थेच े कार लहा. 
७. प रसं थे या घटकांची नावे लहा. 
८. गवताळ प रसं थेतील जै वक घटकांची नावे लहा. 
९. जल य प रसं थेचे कार लहा. 
१०. जगंल प रसं थेतील ा यांची नाव े लहा. 
११. पनु न मती म साधनसंप ती हणजे काय? 
१२. अपनु न मती म साधनसंप ती हणजे काय? 
१३. ऊजा साधनसंप तीच े कार लहा. 
१४. ज मनी या धूपेची कारण े लहा. 
१५. पनु न मती म साधनसंप तीच े कार लहा. 
१६. जैव व वधता हणजे काय? 
१७. जैव व वधतेचे मखु कार कोणते? 
१८. जैव व वधता संवधन कार कोणत?े 
१९. जैव व वधतेचे नै तक मह व लहा. 
२०. जैव व वधतेचे मळूजागी संवधन हणजे काय? 
२१. वातावरणातील वायुंची नाव े लहा. 
२२. हवे या दषुणावर ल उपाय लहा. 
२३. भू दषूणाच ेप रणाम लहा. 
२४. व न दषूणाच ेप रणाम लहा. 



२५. शा वत वकास हणजे काय? 
२६. आ ल पज याची कारणे लहा. 
२७. परूाची कारण े लहा. 
२८. भकंूप हणजे काय? 
२९. जाग तक तापमान वाढ हणजे काय? 
३०. भमूीपात हणजे काय? 

न ३) ट पा लहा.  
१. पयावरण अ यासाचे मह व 
२. शा वत वकासाची संक पना  
३. अ न जाळी 
४. गवताळ प रसं था 
५. सागर  प रसं था 
६. मदृा दषूणाचे प रणाम  
७. व यजीव संर ण कायदा 
८. मॉन यल करार 
९. वाळवंट करण 
१०. जलसंवधन 
११. भारतातील ा या या संकट त जाती 
१२. चपको चळवळ 
१३. ओझोन –हासाची कारणे 
१४. जाग तक हवामान बदल 
१५.पयावरण संर ण कायदा 

न ४) खाल ल नाची उ तरे लहा. 
१. प रसं थेतील ऊजा वाह प ट करा. 
२. वाळवंट  प रसं थे वषयी स व तर मा हती लहा. 
३. भ ू दषूणाची कारणे व प रणाम प ट करा. 



४. जैव व वधतेवर ल संकट स व तरपणे प ट करा. 
५. वनी दषूणाची कारणे व प रणाम प ट करा. 
६. जल दषूण तबधं व नयं ण कायदा प ट करा. 
७. पनु न मती म साधनसपं तीच ेवणन करा. 
८. जैव व वधता संवधनाचे कार प ट करा. 
१०. घनकचरा यव थापनाच ेवणन करा. 
११. दषूण नयं णात यि तगत योगदान प ट करा. 
१२. लोकसं या वाढ व पयावरणीय प रणाम पर परसंबधं प ट करा. 
१३. च वादळाची कारणे व प रणाम प ट करा. 
१४. भारतातील जल ववाद स व तरपणे लहा. 
१५. आंतररा य पयावरण वषयक प रषद प ट करा. 

 
न ५) खाल ल नाची उ तरे लहा. 

१. पयावरण अ यास हणजे काय? व प व या ती प ट करा. 
२. प रसं थेची काय प ट करा. 
३. सागर  प रसं थे वषयी स व तर मा हती लहा. 
४. जगंलतोडीची कारणे व प रणंाम लहा. 
५. अवषण कारण,े प रणंाम व उपाय लहा. 
६. खाणकामामळेु पयावरणावर होणारे प रणाम लहा. 
७. भारतातील जैव व वधतेचे वग करण प ट करा. 
८. जल दषूणाची कारणे व प रणाम प ट करा. 
९. हवा दषूण तबधं व नयं ण कायदा प ट करा. 
१०. भारतातील व वध पयावरण वषयक चळवळी वषयी मा हती लहा. 


