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Item Text

Option Text 1

Biological warfare is ....... disaster e.g. Is.
जैविक युध्द हे ....... आपत्तीचे उदा. आहे.
Which of the following disasters is man-made?
खालीलपैकी कोणती आपत्ती मानिवनर्मित आहे.
Disaster Management Head at the district level is …….
आपत्ती व्यिस्थापन वजल्हा स्तरािरील प्रमुख ........ वह व्यक्ती असते.

Natural
नैसर्गिक

Due to frequent droughts, farmland becomes ........
िारं िार दुष्काळामुळे शेतजमीन ........ होते.
On the then manager of Bhopal gas accident ........ this crime Was
filed
भोपाल िायू दुर्िटनेतील तत्कालीन व्यिस्थापकािर ........ हा गुन्हा दाखल
करण्यात आला.
Chloroacetone phenone is a result of this type of chemical .....
क्लोरोअसीटोन फीनोन याप्रकारच्या रसायनाचा पररणाम होऊन .....
प्रकारचा त्रास माणसास होतो.
Super Air Guns were first used by ………. in the year 1928. सुपर
एअर गँस याचा िापर सििप्रथम ...... या देशाने १९२८ या िषी के ला.
NGOs do ........... types of work.
स्ियंसेिी संस्था ........... प्रकारची कामे करतात.
Which of the following kind of catastrophe is an attack by a wild
animal?
हहंस्रपशुचा हल्ला खालीलपैकी कोणत्या प्रकारची आपत्ती आहे?

Flood
महापूर
Chief Minister
मुख्यमंत्री
Friable
भुसभुशीत

Faulty homicide
सदोष मनुष्यििाचा
Vomiting
उलट्या
Japan

Option Text 2
Man-made
मानिवनर्मित
Storms
िादळे
Tehsildar
तहसीलदार
Barren

Option Text 3
Technological
तंत्रज्ञानात्मक
The bombing
बॉम्बस्फोट
Group Development Officer
गटविकास अविकारी
Fertile

नापीक

Of murder
खुनाचा
Diarrhea
जुलाब
Germany

सुपीक

Cyber
सायबर
Tears in the eyes
डोळ्यात अश्रुिारा

जपान

जमिनी

America
अमेररका

Helping the injured in
times of disaster
आपत्तीच्या काळात जखमींना
मदत करणे

Providing food grains
अन्निान्य पुरविणे

To comfort
िीर देणे

Biological
जैविक

Natural
नैसर्गिक

Man-made
मानिवनर्मित

Option Text 4
None of this
यापैकी नाही
Tsunami
त्सुनामी
Collector
वजल्हाविकारी
Scattered
अस्ताव्यस्त

Robber
दरोडेखोराचा
Dizziness
चक्कर येणे
France
फ्रान्स
All of the above
िरील सिि
All of the above
िरील सिि

Cold air waves are a …….. disaster.
हिेच्या लाटा वह ..... प्रकारची आपत्ती आहे.
Drought is a …….. disaster
दुष्काळ ही…... या प्रकारच्या आपत्ती आहे.

थंड

नैसर्गिक
Natural
नैसर्गिक

तांवत्रक
Man-made
मानिवनर्मित

जौविक
Organic
जैविक

Man-made
मानिवनर्मित
None of these
यापैकी नाही

The earthquake in Gujarat on January 26, 2001 was of magnitude…
Richter scale.
२६ जानेिारी २००१ रोजी गुजरात मिील भूकंप….ररश्टर स्के ल तीव्रतेचा
होता.

5.9
५.९

6.9
६.९

7.9
७.९

8.9
८.९

Ozone depletion is causing destruction of a plant called ...
ओझोन क्षय यामुळे समुद्रातील ...नािाची िनस्पती नष्ट होत आहे.

Algae
शेिाळ

Panveli
पानिेली

Plankton
प्लॅकटन

Tanton
टन टन

Fukushima
फु कु वशमा

Yakohama
याकोहामा

Chokriver
चोक ररव्हर
25 December 2019
२५ वडसेंबर २०१९

In 1986, an accident took place at this nuclear power plant in Russia.
१९८६ साली रवशयातील….. ह्या अणुभट्टी मध्ये अपर्ात र्डला होता

Natural

Technical

Chernobyl
चेनोवबल

Biological

In which year the Disaster Management Act was passed in India.
आपत्ती व्यिस्थापन कायदा भारतात कोणत्या िषी पाररत झाला.

25 December 2005
२५ वडसेंबर २००५

25 December 2006
२५ वडसेंबर २००६

25 December 2007
२५ वडसेंबर २००७

has declared the twentieth century as the Decade of Disaster
Reduction to reduce the risk of disasters
….. यांनी विसािे शतक आपत्तीचे िोके कमी करण्यासाठी वडजास्टर
ररडक्शन याची दशक म्हणून र्ोवषत के ले आहे.

United Nations
Organization
संयुक्त राष्ट्र संर्टना

World Health Organization
जागवतक आरोग्य संर्टना

Government of India
भारत सरकार

Rescue and Rehabilitation comes under the purview of the law.
बचाि ि मदत पुनििसन करणे या …..कायद्याच्या कक्षेत येते

Disaster Management Act
2005
२००५ आपत्ती व्यिस्थापन
कायदा

Infectious Diseases Act 1897
साथरोग अविवनयम कायदा
१८९७

……... is caused by contaminated water
….. हा रोग दुवषत पाण्यामुळे होतो.

Diarrhea
अवतसार

Malaria
मलेररया

A and B
अिब
Swine flu
स्िाइन फ्लू

All of the above
िरीलपैकी सिि

None of these.
यापैकी नाही.
Covid 19
कोविड १९

In 1969, ……….. was activated in protest of the radioactive nuclear
power plant at Three Miles Island and the accident caused by an air
leak.
१९६९ मध्ये थ्री माईल्स या आयलंडमिील आवण्िक कें द्र रे वडओ ऍवक्टव्ह
होऊन िायु गळतीने अपर्ात र्डला या विरोिात …...चळिळ सक्रीय झाली.
Skin cancer is the result of… ....
त्िचेची ककि रोग होणे हा पररणाम …... चा आहे.

Peasant movement
शेतकरी चळिळ

Environmental movement
पयाििरणिादी चळिळ

Labor movement
कामगार चळिळ

None of these
यापैकी नाही

Soil pollution
माती प्रदूषण

Ozone depletion
ओझोन क्षय

Noise pollution
ध्िवनप्रदूषण

None of these
यापैकी नाही

