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

 अ.मानवनननमित   ब.जागर्तक    क. दवैी    ड.यापैकी नाही 

2. भकंूप ही............... आपत्ती आह.े 

अ. नैसनगिक       ब. मानव र्नर्मित      क.औद्योर्गक   ड.यापैकी नाही 

3. ....................ही र्नसगि णिणमित आपत्ती आह.े 

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

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

 अ.अवर्िण          ब. आग        क.र्हमपात     ड.यापैकी नाही 

5. ..............ही जैर्वक आपत्ती आह.े 

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

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

 अ.महापरु         ब. बॉम्ब         क.अिसु्फ़ोट        ड.यापकैी नाही 

7. ....................ही मानव र्नर्मित आपत्ती आह.े 

अ. अिसु्फ़ोट        ब.  ज्वालामखुी           क.र्हमवर्ािव    ड.यापैकी नाही  

8. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अभ्यासाचे उर्िष्ट   आह.े................ 

अ. हानीची तीव्रता कमी करणे    ब.आपत्ती रोखणे  क.जीर्वतहानी कमी करण े ड.यापैकी सर्ि 

9.महापरुामळेु ..............धपु र्नमािण होते. 

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

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

 अ.अनतवृष्टी         ब.यदु्ध      क.अिसु्फ़ोट       ड.यापैकी नाही 

11. भकंूप मध्य ेर्नमािण होणाऱ्या लहरींना................ अस ेम्हणतात. 

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



 

12. भकंूप ही ........................आपत्ती आह.े 

 अ.मानवर्नर्मित            ब. ननसगिनननमित          क.  औद्योर्गक      ड.यापैकी नाही 

13. भकंूप मोजण्याचे एकक............ होय. 

 अ.डेर्सबल          ब. ररस्टर          क. र्मटर      ड.यापैकी नाही 

14. समदु्र मध्य ेभकंूप झाल्यामळेु ..................लाटा उसळतात. 

 अ.हार्नकारक                   ब.र्वशाल      क. सुनामी   ड.यापैकी नाही 

15. महाराष्ट्रातील .............या र्ठकाणी 30 सप्टेंबर 1993 ला भकंूप झाला होता. 

 अ.कोयना         ब. कोल्हापरू         क. नकल्लारी   ड.यापैकी नाही 

16. पथृ्वीच्या ............भागात झालेल्या बदलामुळे भकंूप होतात. 

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

17. भकंूपाची तीव्रता............... इतकी असत.े 

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

18. ...................या तीव्रतेच ेभकंूप जास्त र्वनाशकारी असतात. 

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

19. अमेररकेत चक्रीवादळांना ...............म्हणतात. 

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

20.............. मदतीन ेवादळांचा मागि शोधता येतो. 

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

21. ................वरती वादळांचा वेग सवािर्धक असतो.  

 अ.  जर्मनी        ब.  समुद्रावर        क. आकाशात       ड.यापैकी नाही 

 



22. र्हमालयीन क्षेत्रामध्ये र्नमािण होतात 

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

23. चक्रीवादळाच्या र्नर्मितीमध्ये ................बदल कारणीभतू असतात. 

 अ.  औद्योर्गक       ब.   वातावरणीय      क. यांर्त्रक      ड.यापैकी नाही 

24. सनुामी ह ेनाव ................मध्य ेप्रचर्लत आह.े 

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

25. भकंूपामळेु सागरामध्ये र्नमािण होणाऱ्या लाटांना ..............अस ेम्हणतात. 

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

26. भारताच्या............... र्कनारपट्टीवर सनुामीमळेु प्रचंड हानी झाली होती.  

अ.  पर्िम       ब.    दनिण         क.   पवूि       ड.यापैकी नाही 

27. भगूभाितनू लावारस बाहरे पडण्याची र्क्रया म्हणजे .................होय. 

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

28. .............हा ज्वालामखुी चा प्रकार आह.े 

अ.  जागृत     ब.   र्वनाशी          क.  सनुामी  ड.यापैकी नाही 

29. .............हा र्वध्वंसक ज्वालामुखी म्हणनू ओळखला जातो. 

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

30. .......................हालचाली ज्वालामुखीच्या र्नर्मितीस कारणीभतू असतात. 

 अ.वातावरणातील        ब. भूगभाितील        क.  जर्मनीवरील   ड.यापैकी नाही 

31. ज्वालामखुीच्या उद्रेकामुळे ............वाढ होते.  

अ. प्रदूर्नात                ब.तापमािात     क.पर्िन्यात      ड.यापैकी नाही 

32...................आपत्तीमळेु लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते.  

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



  

33................ मळेु कृर्ीचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होते.  

 अ. अवर्िण                   ब.आग        क.   र्नविणीकरण              ड.यापैकी नाही 

34. ...............मळेु आपत्तीची तीव्रता कमी करता येत.े 

अ. पवूिसचूना       ब. व्यवस्थापन        क. और्धोपचार          ड.यापैकी सवि 

35. ..............ही मानवर्नर्मित आपत्ती आह.े 

 अ.निलवाद         ब.  र्हमपात      क. भरू्मपात      ड.यापैकी नाही 

36. ही जागर्तक दहशतवादी  संघटना आह.े 

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

37. ................मळेु आपत्ती व्यवस्थापन करण ेसोपे होते. 

अ.  सवेक्षण व मोजमाप ब.. और्धोपचार     क. पवूिसचूना      ड.यापैकी सवि 

38................. ह ेजैर्वक संकट आह.े 

 अ. भकंूप        ब. ज्वालामखुी       क. मलेररया   ड.यापकैी नाही 

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

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

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

 अ.मार्हती        ब. प्रर्शक्षण        क. मदत       ड.यापैकी सवि 

41. ..................संस्थाची भरू्मका आपत्ती व्यवस्थापनात महत्त्वाची असत.े  

अ. आरोग्य         ब. णर्त्त        क.रार्कीय        ड.यापैकी नाही 

42. .................ह ेर्जल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रमखु असतात.  

अ. पोलीस अधीक्षक    ब.  नजल्हानिकारी       क. मार्हती अर्धकारी   ड.यापैकी नाही 

 



43. कोरोना हा मळेु पसरणारा आजार आह.े  

अ. र्जवाणूमळेु    ब.नवर्ाणूमळेु   क. प्राण्यामळेु     ड.यापकैी नाही 

44. जागर्तक आरोग्य संघटनेचे मखु्यालय .............या र्ठकाणी आह.े  

 अ.  न्ययूाकि    ब.   नजननव्हा    क.  मेर्ससको       ड.यापैकी नाही 

45. पथृ्वीवर ............टसके क्षेत्र पाण्याने व्यापलेला आह.े 

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

46. पथृ्वीवर ............टसके क्षेत्र जमीन आह.े 

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

47. वातावरणात नायरोजन वायचूे प्रमाण.............. टसके आह.े 

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

48. जागर्तक तापमान वाढी .............साठी हा वाय ूजबाबदार आह.े 

अ. ऑर्ससजन    ब.काबिन    क.र्नऑन     ड.नायरोजन 

49. सयोटो  प्रोटोकॉल .................यार्वर्यी संबंर्धत आह.े 

 अ.काबिन उत्सजिन    ब.हवाप्रदरू्ण          क.अिऊुजाि       ड.यापैकी नाही 

50. भोपाळ वाय ूदघुिटना ....................या वायचूी गळती झाली होती. 

 अ.नमथेल आयसोसायनेट  ब.सल्फर डाय ऑससाईड 

 क.नायरस ऑससाईड  ड. यापैकी नाही 

 

 

 

 

 


