
कला वािण य व िव ान महािव ालय, बोदवड 

वग-एफ़.वाय.बी.कॉम.                                                                 सेिम टार- II 
िवषय – भूगोल                                                                          पेपर – आप ी यव थापनाचा भूगोल 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. आप ी यव थापना या अ यासाचे उि    आहे................. 

अ. हानीची ती ता कमी करणे     

ब.आप ी रोखणे   

क.जीिवतहानी कमी करणे   

ड.यापैक  सव 

2. ................मुळे आप ी यव थापन करण ेसोपे होते. 

अ.  सव ण व मोजमाप  

ब.. औषधोपचार      

क. पूवसूचना      

 ड.यापैक  सव 

3................. हे जैिवक संकट आहे. 

 अ. भूकंप         

ब. वालामुखी       

 क. मले रया    

ड.यापैक  नाही 

4................. ही आप ी यव थापना मधील मह वाची पायरी आहे. 

 अ. थमोपचार                 

 ब.  मानसोपचार        



 क. मदत       

ड.यापैक  नाही 

5. ................... ने आप ीची ती ता कमी करता येते 

 अ.मािहती         

ब. िश ण        

 क. मदत        

ड.यापैक  सव 

6. ..................सं थाची भूिमका आप ी यव थापनात मह वाची असते.  

अ. आरो य         ब. िव         क.राजक य        ड.यापैक  नाही 

7. .................हे िज हा आप ी यव थापन मुख असतात.  

अ. पोलीस अधी क     

ब.  िज हािधकारी       

 क. मािहती अिधकारी   

 ड.यापैक  नाही 

8. कोरोना हा मुळे पसरणारा आजार आहे.  

अ. िजवाणूमुळे   

  ब.िवषाणूमुळे   

 क. ा यामुळे   

   ड.यापैक  नाही 

9. जागितक आरो य संघटनेचे मु यालय .............या िठकाणी आहे.  

 अ.  यूयाक    

ब.   िजिन हा     



क.  मेि सको        

ड.यापैक  नाही 

10. सावजिनक िठकाणी आग ............. लाग यास दलाची भू िमका मह वाची असते. 

अ. पोलीस दल     

ब.सीमा सुर ा दल    

क.अि नशामक दल    

ड.यापैक  नाही 

11. एकिवसा या शतकातील .............ही सवात मोठी आप ी आहे. 

 अ.भूकंप           

ब. वालामुखी         

क.दहशतवाद     

ड.यापैक  नाही 

12. आप ी यव थापनाम ये ........... शासनाची भू िमका मह वाची असते. 

 अ.  रा य-      

ब.    क          

क.  थानीक     

ड.यापैक  सव  

13. आप ी यव थापनाम ये ...........भू िमका मह वाची असते.  

 अ.युवकांची    

 ब.  लोकसहभाग      

क.सामािजक सं था    

ड.यापैक  नाही 



14.आप ी नैसिगक आिण................ व पा या असतात. 

 अ.मानविनिमत    

ब.जागितक     

क. दैवी     

ड.यापैक  नाही 

15. भूकंप मोज याचे एकक............ होय. 

 अ.डेिसबल          

 ब. र टर           

क. िमटर      

 ड.यापैक  नाही 

16. अमे रकेत च वादळांना ............... हणतात. 

 अ. ह रकेन          

ब. सुनामी           

 क. टायफून  

ड.यापैक  नाही 

17.............. मदतीने वादळांचा माग शोधता येतो. 

 अ.  मानवा या         

 ब.  उप हा या         

 क. यं ा या        

 ड.यापैक  नाही 

18. ................वरती वादळांचा वेग सवािधक असतो.  

 अ.  जिमनी         



ब.  समु ावर         

क. आकाशात       

 ड.यापैक  नाही 

19. ................मुळे आप ी यव थापन करण ेसोपे होते. 

अ.  सव ण व मोजमाप  

ब.. औषधोपचार      

क. पूवसूचना      

 ड.यापैक  सव 

20. आप ी यव थापन कायदा या वष  संमत कर यात आला 

 अ.1995 

 ब.2000  

क.2010  

ड.2020 

21. आप ी काळाम ये.... मह वाची भूिमका बजावते.  

अ. वै क य िकट 

ब.बचावा मक िकट 

क. साम ी िनयोजन 

ड. वरील सव 

22. आप ी पासून बचाव कर यासाठी घटक मह वाचे ठरतात.  

अ. मािहती 

ब. संवाद 

क. िश ण  व  िश ण 



ड. वरील सव 

23. आप ी या काळाम ये क  आिण रा य यां याम ये संपक साध यासाठी... थापन केले जातात. 

 अ.मािहती आयु  

ब. िनयं ण क  

क. सिमती 

ड.यापैक  सव 

24. आप ी यव थापनात  आधुिनक काळाम ये..... भूिमका मह वाची ठरते. 

अ. मािहती तं ान 

ब. वाहतूक व दळणवळण 

क. िश ण 

 ड.वरील सव 

25. मािहती तं ानामुळे आप ीची सूचना ता काळ पुरिवली जाते. 

अ. शासन 

 ब.सुर ा दल 

क. नाग रक 

ड. वरील सव 

26. आप ीची थान शोध यासाठी...... णाली मह वाची ठरते. 

अ. सुदू र सं वेदन 

ब. तं ान 

क. इंटरनेट 

ड. यापैक  नाही 

27. वादळामुळे भारता या पि म िकनारप ीला धोका पोहोचला 



अ. तो े   

ब. टायफून 

क. ह रकेन 

ड. यापैक  नाही 

28. च वादळाची मािहती पुरव यासाठी संक पना मह वाची ठरते. 

अ. सुदू र सं वेदन 

ब. िश ण 

क. आप ी िनवारण 

ड. यापैक  नाही 

29.. महापुराचे बािधत े  ठरव यासाठी तं ान मह वाचे आहे. 

अ. सुदू र सं वेदन 

ब. इंटरनेट 

क. िश ण 

ड. यापैक  नाही 

 

 

30. यांना यव थापन शा ाचे अ यासक मानले जाते.  

अ.हेनरी िफयॉल 

ब. रटर 

क.काल मा स 

ड.यापैक  नाही 

31. णाली मुळे आप ी चे मू यमापन करण ेसुलभ होते.  



अ.भौगोिलक मािहती णाली  

ब.सुदू र सं वेदन 

क.मािहती तं ान 

ड.यापैक  नाही 

32. लोकसं या मािहतीचे िव ेषण कर यासाठी............ 

अ. तं ान मह वाची ठरते 

ब. भौगोिलक मािहती णाली 

क. इंटरनेट 

ड.यापैक  नाही 

 

 

 

33. आप ीचे थान िनि ती कर यासाठी तं ान मह वाचे आहे.. 

अ.GPS 

ब.GIS 

क.GOOGLE 

ड.अ आिण ब 

34. तं ाना या सा ाने वालामुखीचा अ यास केला जातो.  

अ.GPS 

ब.GIS 

क.GOOGLE 

ड.अ आिण ब 



35. वाहतूक व दळणवळण यव था सुरळीत कर यासाठी तं ानाचा उपयोग होतो 

अ. जीपीएस  

ब. रमोट सेि संग  

क.गूगल 

ड.यापैक  नाही 

36. सागरी लाटांचा अ यास कर यासाठी तं ान मह वपूण आहे. 

अ. जीपीएस  

ब. रमोट सेि संग  

क.गूगल 

ड.यापैक  नाही 

37. आप ीची ती ता कमी कर यासाठी..... मह वाचे आहे 

अ. पूवसूचना 

ब. िश ण 

क. थािनक सहभाग 

ड. वरील सव 

38. िकनारप ी या देशाम ये आप ीची सूचना दे यासाठी...  

अ. यं णा िवकिसत केली जाते 

ब. अलाम 

क. मनु यबळ 

ड. उप ह 

39. सुनामी सार या आप ीमुळे... देशांम ये जा त नुकसान होते 

अ. मैदानी  



ब.पवतीय  

क.सागरी 

ड.यापैक  नाही 

40. भूकंपामुळे सागराम ये िनमाण होणा या लाटां ना ..............असे हणतात. 

 अ. सागरी लाटा        

ब.   सुनामी         

क. अ व ब        

ड.यापैक  नाही 

41................ मुळे कृषीचे मोठ्या माणात नुकसान होते.  

 अ. अवषण                   

 ब.आग      

 क.   िनवणीकरण            

 ड.यापैक  नाही 

 

 

42. एकिवसा या शतकातील .............ही सवात मोठी आप ी आहे. 

 अ.भूकंप          

 ब. वालामुखी         

क.दहशतवाद      

ड.यापैक  नाही 

43. ............पथक दहशतवादाचाच एक  कार आहे. 

 अ. आ मघातक       



ब.लोकसमूह      

क.गु हेगार      

ड.यापैक  नाही 

44.िज हा पातळीवर आप ी िनवारणाचे मुख असतात.  

अ. िज हािधकारी 

ब. पोलीस अधी क 

क. आप ी अिधकारी 

ड. यापैक  नाही 

45. आप ी काळाम ये सुर ा पुरव यासाठी पुढील घटक मह वाचे असतात...  

 अ.गृहर क दल 

ब. अि नशामक दल 

क. नागरी सुर ा दल 

ड. वरील सव 

 

 

46. भूकंप पासून बचाव कर यासाठी .................इमारती बनवण ेगरजेचे आहे. 

अ. भुकंप आवरोधक 

ब. लोखंडी 

क. उंचीवर 

ड. वरील सव 

47. महारा  रा याचे मदत व पुनवसन मं ी...  

अ. िवजय वडे ीवार 



ब. राजेश टोप े

 क.िदलीप वळसे 

 ड.चं कांत पाटील 

48. जीपीएस तं ान साहा याने  कायाि वत होते.  

अ. उप ह 

ब. जीपीएस िडवाइस 

क. इंटरनेट 

ड. वरील सव 

 

 

 

49. आप ी काळाम ये सं थांची भूिमका मह वपूण ठरते.  

अ.शासक य 

◌्ब.िनमशासक य 

क. वयंसेवी 

ड.वरील सव 

50. िकनारप ी या देशाम ये आप ीची ती ता कमी कर यासाठी... दल कायरत आहे.  

अ.. तटर क 

ब. गृहर क 

क. एन एस जी 

ड. यापैक  नाही 

51. भौगोिलक मािहती णाली मुळे..... िव ेषण करणे सोपे ठरते.  



अ. आप ीचे  

ब. मािहतीचे 

क. अ आिण ब 

ड. यापैक  नाही 

52. सावजिनक वाहतुक म ये तं ान उपयु  आह.े 

अ. जीपीएस 

ब. जी आय एस 

क. रमोट सेि संग 

ड. यापैक  नाही 

 

 

53. पवतीय देशातील आप ीचे िनि त थान ठरव यासाठी..........तं ान उपयु  ठरते.  

अ. जीआयएस  

ब.जीपीएस 

क. रमोट सेि संग 

ड. यापैक  नाही 

54. दहशतवाद ही िनिमत आप ी आह.े  

अ. िनसगिनिमत  

ब.मानविनिमत 

क.अ आिण ब  

ड. यापैक  नाही 

55.महापुरामुळे ..............धुप िनमाण होते. 



 अ.मृदा         

ब.हवा     

  क.पाणी     

  ड.यापैक  नाही 

56. भूकंप मोज याचे एकक............ होय. 

 अ.डेिसबल          

 ब. र टर           

क. िमटर      

 ड.यापैक  नाही 

 

 

57. िहमालयीन े ाम ये िनमाण होतात 

अ.  िहमवादळे        

ब. वाळूची वादळे       

 क.  च वादळे       

ड.यापैक  नाही 

58................. हे जैिवक संकट आहे. 

 अ. भूकंप         

ब. वालामुखी       

 क. कोरोना    

ड.यापैक  नाही 

59. जागितक आरो य संघटनेच(ेWHO) मु यालय .............या िठकाणी आहे.  



 अ.  यूयाक    

ब.   िजिन हा     

क.  मेि सको        

ड.यापैक  नाही 

60. ...............मुळे भूकंप आप ी म ये होणारी हानी कमी करता येत.े 

 अ.पूवसूचना        

ब. यव थापन    

क.पोिलस दल 

ड.यापैक  नाही 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


