
1.आपत्ती नैसर्गिक आणि................ स्वरूपाच्या असतात. 

 अ.मानवणनर्मित   ब.जागणतक    क. दवैी    ड.यापैकी नाही 

2. भूकंप ही............... आपत्ती आह.े 

अ. नैसर्गिक       ब. मानव णनर्मित      क.औद्योणगक   ड.यापैकी नाही 

3. ....................ही णनसगि णनर्मित आपत्ती आह.े 

अ. चक्रीय वादळे   ब. दहशतवाद       क. मानवी बॉम्ब    ड.यापैकी नाही 

4. ..................ही एकणवसाव्या शतकातील सवाित मोठी समस्या आह े

 अ.अवर्िि          ब. आग        क.णहमपात     ड.यापैकी नाही 

5. ..............ही जैणवक आपत्ती आह.े 

 अ.रोगराई         ब.भूणमपात        क.उल्कापात   ड.यापैकी नाही 

6. .................ही नैसर्गिक आपत्ती आह.े 

 अ.महापुर         ब. बॉम्ब         क.अिुस्फ़ोट        ड.यापैकी नाही 

7. ....................ही मानव णनर्मित आपत्ती आह.े 

अ. अिुस्फ़ोट        ब.  ज्वालामुखी           क.णहमवर्ािव    ड.यापैकी नाही  

8. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अभ्यासाचे उद्दिष्ट   आह.े................ 

अ. हानीची तीव्रता कमी करि े   ब.आपत्ती रोखिे  क.जीणवतहानी कमी करि े 

ड.यापकैी सवि 

9.महापुरामुळे ..............धुप णनमािि होते. 

 अ.मृदा        ब.हवा      क.पािी      ड.यापैकी नाही 

10. ..............ही नैसर्गिक आपत्ती आह.े 



 अ.अणतवषृ्टी         ब.युद्ध      क.अिुस्फ़ोट       ड.यापैकी नाही 

11. भूकंप मध्य ेणनमािि होिाऱ्या लहरींना................ अस ेम्हितात. 

अ. तरंग        ब.कंपन       क.लाटा         ड.यापैकी नाही 

 

12. भूकंप ही ........................आपत्ती आह.े 

 अ.मानवणनर्मित            ब. णनसगिणनर्मित          क.  औद्योणगक      ड.यापैकी 

नाही 

13. भूकंप मोजण्याचे एकक............ होय. 

 अ.डेणसबल          ब. ररस्टर          क. णमटर      ड.यापैकी नाही 

14. समुद्र मध्ये भूकंप झाल्यामुळे ..................लाटा उसळतात. 

 अ.हाणनकारक                   ब.णवशाल      क. सनुामी   ड.यापैकी नाही 

15. महाराष्ट्रातील .............या रठकािी 30 सप्टेंबर 1993 ला भूकंप झाला 

होता. 

 अ.कोयना         ब. कोल्हापूर         क. द्दकल्लारी   ड.यापैकी नाही 

16. पृथ्वीच्या ............भागात झालेल्या बदलामुळे भूकंप होतात. 

 अ.अंतगित      ब. भकूवच       क.कवचाच्या   ड.यापैकी नाही 

17. भूकंपाची तीव्रता............... इतकी असते. 

अ. तीन ते नऊ   ब.  चार ते आठ      क.एक ते दहा   ड.यापैकी नाही 

18. ...................या तीव्रतेचे भूकंप जास्त णवनाशकारी असतात. 

अ. सात त ेआठ    ब. दोन ते पाच        क. चार ते पाच  ड.यापैकी नाही 

19. अमेररकेत चक्रीवादळांना ...............म्हितात. 



 अ. हररकेन         ब. सुनामी           क. टायफून ड.यापैकी नाही 

20.............. मदतीने वादळांचा मागि शोधता येतो. 

 अ.  मानवाच्या         ब.  उपग्रहाच्या         क. यंत्राच्या        ड.यापैकी नाही 

21. ................वरती वादळांचा वेग सवािणधक असतो.  

 अ.  जणमनी        ब.  समदु्रावर        क. आकाशात       ड.यापैकी नाही 

 

22. णहमालयीन क्षेत्रामध्ये णनमािि होतात 

अ.  णहमवादळे       ब. वाळूची वादळे       क.  चक्रीवादळे      ड.यापैकी नाही 

23. चक्रीवादळाच्या णनर्मितीमध्ये ................बदल कारिीभूत असतात. 

 अ.  औद्योणगक       ब.   वातावरिीय      क. यांणत्रक      ड.यापैकी नाही 

24. सुनामी ह ेनाव ................मध्ये प्रचणलत आह.े 

 अ. फ्रान्स       ब.  जपान        क.  जमिनी         ड.भारत 

25. भूकंपामुळे सागरामध्ये णनमािि होिाऱ्या लाटांना ..............असे म्हितात. 

 अ. सागरी लाटा       ब.   सुनामी        क. अ व ब       ड.यापैकी नाही 

26. भारताच्या............... द्दकनारपट्टीवर सुनामीमुळे प्रचंड हानी झाली होती.  

अ.  पणिम       ब.    दणक्षि         क.   पूवि       ड.यापैकी नाही 

27. भूगभाितून लावारस बाहरे पडण्याची द्दक्रया म्हिज े.................होय. 

 अ. भूकंप          ब.   ज्वालामुखी      क.  भूमीपात   ड.यापैकी नाही 

28. .............हा ज्वालामुखी चा प्रकार आह.े 

अ.  जागतृ     ब.   णवनाशी          क.  सुनामी  ड.यापैकी नाही 



29. .............हा णवध्वंसक ज्वालामुखी म्हिून ओळखला जातो. 

अ. स्रॉम्बोली        ब. चक्रीय         क.   हवाई          ड.यापैकी नाही 

30. .......................हालचाली ज्वालामुखीच्या णनर्मितीस कारिीभूत 

असतात. 

 अ.वातावरिातील        ब. भगूभाितील        क.  जणमनीवरील   ड.यापैकी 

नाही 

31. ज्वालामुखीच्या उद्रकेामुळे ............वाढ होते.  

अ. प्रदरू्नात                ब.तापमानात     क.पजिन्यात      ड.यापैकी नाही 

32...................आपत्तीमुळे लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमािात स्थलांतर होते.  

 अ.दषु्काळ               ब.पजिन्य         क.स्फोट          ड.यापैकी नाही 

  

33................ मुळे कृर्ीचे मोठ्या प्रमािात नुकसान होते.  

 अ. अवर्िि                   ब.आग        क.   णनवििीकरि              ड.यापैकी 

नाही 

34. ...............मुळे आपत्तीची तीव्रता कमी करता येते. 

अ. पूविसूचना       ब. व्यवस्थापन        क. और्धोपचार          ड.यापकैी सवि 

35. ..............ही मानवणनर्मित आपत्ती आह.े 

 अ.नक्षलवाद         ब.  णहमपात      क. भूणमपात      ड.यापैकी नाही 

36. ही जागणतक दहशतवादी  संघटना आह.े 

 अ.अल कायदा       ब.   णसमी        क. नागा बंडखोर   ड.यापैकी नाही 

37. ................मुळे आपत्ती व्यवस्थापन करिे सोपे होते. 



अ.  सवेक्षि व मोजमाप ब.. और्धोपचार     क. पूविसूचना      ड.यापकैी सवि 

38................. ह ेजैणवक संकट आह.े 

 अ. भूकंप        ब. ज्वालामुखी       क. मलेररया   ड.यापैकी नाही 

39................. ही आपत्ती व्यवस्थापना मधील महत्त्वाची पायरी आहे. 

 अ.प्रथमोपचार                 ब.  मानसोपचार        क. मदत      ड.यापैकी 

नाही 

40. ................... ने आपत्तीची तीव्रता कमी करता येते 

 अ.माणहती        ब. प्रणशक्षि        क. मदत       ड.यापकैी सवि 

41. ..................संस्थाची भूणमका आपत्ती व्यवस्थापनात महत्त्वाची असते.  

अ. आरोग्य         ब. णवत्त        क.राजकीय        ड.यापैकी नाही 

42. .................ह ेणजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख असतात.  

अ. पोलीस अधीक्षक    ब.  णजल्हाणधकारी       क. माणहती अणधकारी   

ड.यापैकी नाही 

 

43. कोरोना हा मुळे पसरिारा आजार आह.े  

अ. णजवािूमुळे    ब.णवर्ािूमळेु   क. प्राण्यामुळे     ड.यापैकी नाही 

44. जागणतक आरोग्य संघटनेचे मुख्यालय .............या रठकािी आह.े  

 अ.  न्यूयाकि    ब.   णजणनव्हा    क.  मेणससको       ड.यापैकी नाही 

45. पृथ्वीवर ............टके्क के्षत्र पाण्याने व्यापलेला आह.े 

 अ.  75      ब.71          क.60            ड. 80 

46. पृथ्वीवर ............टके्क के्षत्र जमीन आह.े 



 अ.29                ब.40            क.50                  ड.60 

47. वातावरिात नायरोजन वायूचे प्रमाि.............. टके्क आह.े 

 अ.70           ब.78               क.40                          ड.10 

48. जागणतक तापमान वाढी .............साठी हा वायू जबाबदार आह.े 

अ. ऑणससजन    ब.काबिन    क.णनऑन     ड.नायरोजन 

49. सयोटो  प्रोटोकॉल .................याणवर्यी संबंणधत आह.े 

 अ.काबिन उत्सजिन    ब.हवाप्रदरू्ि          क.अिुऊजाि       ड.यापैकी नाही 

50. भोपाळ वायू दघुिटना ....................या वायूची गळती झाली होती. 

 अ.णमथले आयसोसायनटे     ब.सल्फर डाय ऑससाईड  

 क.नायरस ऑससाईड       ड. यापैकी नाही 

51. जणमनीचे खचिे ,सरकिे म्हिजे.............. होय. 

 अ.भूकंप       ब. ज्वालामुखी      क. भूणमपात ड.यापैकी नाही 

52 डोंगराळ प्रदशेांमध्ये या स्वरूपाची............... आपत्ती णनमािि होते. 

 अ.भूकंप    ब.णहमपात    क.भूणमपात    ड. वरील सवि 

 

53. ..............मुळे पुर आपत्ती णनमािि होते. 

 अ.वनवा        ब.अणतवषृ्टी     क. भूकंप ड.यापैकी नाही 

54. पृथ्वीच्या अंतगित हालचाली मुळे................. होतो. 

अ. प्रस्तरभगं   ब.णहमवर्ािव      क.वादळी   ड.यापैकी नाही 

55. .............भारतामध्ये सवाित जास्त पुराचा धोका णनमािि होतो. 



अ. उत्तर       ब.दणक्षि      क. पणिम  ड.यापैकी नाही 

56. ...............सुणवधा णनमािि करून दषु्काळ या आपत्तीवर मात करता येते 

 अ.जलससंचन       ब.तुर्ार ससंचन    क.रठबक ससंचन  ड.यापैकी नाही 

57................... या आपत्तीमुळे लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमािात स्थलांतर होते. 

 अ.अनुस्पोट    ब.दषु्काळ     क. रोगराई   ड.यापैकी नाही 

58. साविजणनक रठकािी आग ............. लागल्यास दलाची भूणमका महत्वाची 

असते. 

अ. पोलीस दल    ब.सीमा सुरक्षा दल   क.अणिशामक दल   ड.यापैकी नाही 

59. आगीमुळे हवेतील.............. प्रमाि वाढते. 

 अ.काबिन डाय-ऑससाइड       ब.ऑणससजन      क.नायरोजन    ड.यापैकी 

नाही 

60. एकणवसाव्या शतकातील .............ही सवाित मोठी आपत्ती आह.े 

 अ.भूकंप          ब. ज्वालामुखी        क.दहशतवाद     ड.यापैकी नाही 

61. ............पथक दहशतवादाचाच एक  प्रकार आह.े 

 अ. आत्मघातकी     ब.लोकसमूह     क.गुन्हगेार     ड.यापैकी नाही 

62. औद्योणगक क्षेत्रामध्ये............... ही मानवणनर्मित आपत्ती आह.े 

 अ.संप    ब.दषु्काळ    क. पूर   ड.यापैकी नाही 

63. जागणतक तापमान वाढी साठी ...................हा वायू कारिीभूत आह.े 

 अ.काबिन डाय-ऑससाइड    ब. ऑणससजन       क.नायरोजन  ड.यापैकी नाही 

64. ओझोन वायू वातावरिातील ...............या थरांमध्ये असतो. 

 अ.तपांबर      ब.णस्थताबंर     क. बाह्याबर  ड.यापैकी नाही 



65................. या वायूमुळे ओझोन क्षय  होतो. 

 अ.सीएफसी   ब.नायरोजन     क.ऑरगॉन  ड.यापैकी नाही 

66. ओझोन वायू मुळे वातावरिातील ................द्दकरिांपासून संरक्षि होते. 

 अ.घातक        ब.अणतनील      क. सौम्य    ड.यापैकी नाही 

67. ............  च्या 3 अिू पासून ओझोनच्या एका अिुची णनर्मिती होते. 

अ. काबिन          ब. ऑणससजन        क.नायरोजन      ड.यापैकी नाही 

68. ..................वायूमुळे जागणतक तापमान वाढ समस्या उद्भवते. 

अ. हररतगहृ     ब.  ऑणससजन     क. न्यूऑन     ड.यापैकी नाही 

69. ...............उत्पादनातून ओझोन क्षय संभवतो. 

 अ. मेणडकल        ब.सौंदयिप्रसाधने       क. खेळिी   ड.यापैकी नाही 

70. जागणतक वसुंधरा पररर्द संदभाित भरली होती. 

अ. जागणतक तापमान वाढ        ब.दहशतवाद      क.युद्ध       ड.यापैकी नाही 

71. खाि कामातील स्फोटामुळे......... आपत्ती उद्भवते.  

 अ.भकंूप      ब. ज्वालामुखी        क.णहमपात    ड.यापैकी नाही 

72. 2001 यावर्ी गुजरात मधील ..............या रठकािी भूकंप झाला.  

 अ.अहमदाबाद          ब. भुज          क.कच्छ  ड.यापैकी नाही 

73. भुकंप क्षेत्रा मध्ये मोठे प्रकल्प टाळावेत. 

 अ.  जलससंचन      ब.औद्योणगक       क.जल णवदु्यत    ड.यापकैी सवि 

74. ...............मुळे भूकंप आपत्ती मध्य ेहोिारी हानी कमी करता येते. 

 अ.पूविसूचना       ब.व्यवस्थापन   क.पोणलस दल 



75. भूकंप प्रवि क्षेत्रामध्ये इमारती बांधाव्यात. 

 अ.भकंूपअवरोधक          ब. बहुमजली    क.लहान    ड.यापैकी नाही 

76. खडकांच्या रठसूळपिा मुळे पवितीय  क्षेत्रामध्येही ............आपत्ती उद्भवते.  

अ. भूणमपात    ब. णहमवर्ािव    क. भूकंप ड.यापैकी नाही 

77............... दघुिटना भूणमपातशी संबंणधत आह.े 

 अ.माळीि      ब. द्दकल्लारी    क. मांढरदवेी    ड.यापैकी नाही 

78. पृथ्वीची अंतगित रचना स्वरूपाची आह.े 

अ. स्थायू       ब.द्रव        क.कठीि       ड.यापैकी नाही 

79. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये ...........प्रशासनाची भूणमका महत्त्वाची असते. 

 अ.  राज्य-     ब.    कें द्र        क.  स्थानीक    . ड.यापकैी सवि  

80. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये ...........भूणमका महत्त्वाची असते.  

 अ.यवुकांची    ब.  लोकसहभाग     क.सामाणजक संस्था   ड.यापैकी नाही 

 

 

 


