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Type MCQ 

 

Q1. Which of the following is not a man-made hazard?   

पुढीलपैकी कोणता मानवननर्ममत धोका नाही? 

1. Leakage of Toxic waste/ नवषारी कचर् याची गीती 

2. Wars and Civil Strife/ युद्ध ेआनण नागरी संघषष 

3. **Drought/दषु्काी 

4. Environmental pollution/ पयाषवरण प्रदषूण 

 

 Q2. Tsunami’s can occur only during  

 त्सुनामी फक्त या दरम्यानच उद्भवू शकते. 

1. Evening/ संध्याकाी 

2. Afternoon/ दपुारी 

3. **Any time of the day or night/ ददवसा ककवा रात्री कधीही 

4. Morning/ सकाी 

 

 Q3. In India National Institute of Disaster Management is located at  

 भारतात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था येथे आह.े 

1. Manipur/ मनणपूर 

2. Punjab/ पंजाब 

3. Hyderabad/ हदैराबाद 

4. **New Delhi/ नवी ददल्ली 

  
Q4. The Disaster Management Act was made in  

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा या वषी बननवला गेला. 

1. 2006/२००६ 

2. 2003/२००३ 

3. **2005/२००५ 

4. 2009/२००९ 

 

Q5.Vulnerability analysis comes in which part of the Disaster Management Cycle  

आपत्ती व्यवस्थापन चक्रातील कोणत्या भागात असुरनितता नवश्लेषण येते. 

1. **Mitigation/ शमनवण े

2. Preparedness/ तयारी 

3. Response/ प्रनतसाद 

4. Recovery/ पनुप्राषप्ती 
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Q6.The word disaster comes from  

आपत्ती हा शब्द कशातून आला आह.े 

1. **Greek word / ग्रीक शब्द     

2. Latin word / लॅटिन शब्द     

3. French word / फ्रें च शब्द     

4. German word/ जमषन शब्द 

 

Q7.High vulnerability and high hazard are associated with  

उच्च असुरिा आनण उच्च धोका कशाशी सबंंनधत आहते 

1. Low disaster risk/ कमी आपत्ती जोखीम 

2. Medium disaster risk/ मध्यम आपत्ती जोखीम 

3. **High disaster risk/ उच्च आपत्ती जोखीम 

4. None of the above/ वरीलपैकी काहीही नाही 

 

Q8.The Bhopal Gas disaster occurred in  

भोपाी गॅस आपत्ती या वषी  आली 

1. 1986/ १९८६ 

2. 2003/ २००३ 

3. **1984 /१९८४ 

4. 2009/२००९ 

 

Q9.Which country is known as the most forest fire prone country in the world?  

कोणता दशे जगातील सवाषनधक जंगलातील अनि प्रवण दशे म्हणून ओीखला जातो? 

1. Uganda / युगांडा 

2. Canada / कॅनडा 

3. **Australia/ ऑस्रेनलया 

4. India/ भारत 

 

Q10. Zika virus is spread by  

निका नवषाणूचा प्रसार होतो 

1. Rat/ उंदीर 

2. **Mosquito / डास 

3. Fly/ फ्लाय 

4. Pig/ डुक्कर 

 

 

 

 

 


