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प्रश्नसंच 

Sr. 

no. 
Questions Ans. 

1.  खालीलपैकी कोणता वाय ूप्रदषूक नाही? D 

A) ववषारी वाय ू 

B) अविसकू्ष्म कण  

C) धाि ू 

D) प्राणवाय ू 

    

2.  क्लोरोसीस (chlorosis) या आजारात वनस्पतीच्या उती मतृ पावतात. वायपु्रदषूणात असललेा खालील पैकी 

कोणता घटक यास कारणीभतू असतो? 

A 

 A) सल्फर ओक्साइड्स 

B) ओझोन  

C) ऑवक्सजन  

D) हाईड्रोजन ओक्साइड्स 

    

3.  खालील पैकी कोणिा वायपु्रदषुक हा मानवाचा रक्ताविसरण व मज्जासंस्थेवर दषु्पररणाम करिो?  A 

 A) विस े(Pb) 

B) नायट्रोजन (N) 

C) हाईड्रोजन (H) 

D) कार्बन (C) 

    

4.  वाय ूप्रदषुणा मध्ये खालीपैकी कोणता ननदशेाांक हा आरोग्याच्या दृष्टीतून चाांगल्या या प्रवगाात मोडतो? D 

 A) ३०० - २०१  

B) २०० – १०१  

C) १०० – ५०  

D) ० – ५०  

    

5.  खालील पैकी कोणते वाय ूप्रदषूण ननयांनित करण्याच्या दृष्टीने घेतललेे पाउल नाही?  

 A) पेट्रोल मधील नशस ेकाढून इांधन गणुवत्ता सधुारणे  

B) इलेनरट्रक वाहनाांचा वापर वाढनवणे  

C) पेट्रोलच्या नकमती वाढनवणे  



D) सावाजननक वाहतूक व्यवस्था सधुारणे 

    

6.  भारतातील मोठ्या शहराांमध्ये हवचेी गणुवत्ता व हवामानाच्या सांसोधानासाठी खालील पैकी कोणता प्रकल्प उभारण्यात 

आला आह?े 

D 

 A) WHO 

B) ISRO 

C) NAGAR 

D) SAFAR 
    

7.  खालील पैकी कोणता मानवनननमात वाय ूहा जागनतक तापमान वाढीसाठी कारणीभतू आह?े A 

 A) रलोरो फ्लरुो कार्ान  

B) नमथेन  

C) LPG 

D) जैनवक इांधनातून ननघणारा वाय ू 

    

8.  खालील पैकी कोणता मदृा प्रदषूणाचा स्त्रोत नाही ? D 

 A) नपकाांवरील रासायननक फवारणी  

B) अनतररक्त नसांचन  

C) कीडनाशकाांचा  अनत वापर  

D) जैनवक खतां  

    

9.  जास्त सपुीक मातीमध्य ेअसलेला पोषक द्रव्य पोटनशयम (K) हा, नकलोग्राम/हरेटर मध्य ेनकती प्रमाणात असावा?  D 

 A) ५० पेक्षा कमी  

B) ५० – १०८  

C) १०८ – २८०  

D) २८० पेक्षा जास्त  

    

10.  आवाज का कोणत्या एककात मोजला जातो? A 

 A) डेनसर्ल 

B) थमाा मीटर  

C) ऑनरस मीटर  

D) पीएच मीटर  

    

11.  जागनतक आरोग्य सांघटनेने (WHO) न ेशहरातील आवाजाची पातळी नकती डेनसर्ल नननित केली आह?े  D 

 A) २०  

B) २५ 

C) ४० 

D) ४५ 



    

12.  ..............dB पेक्षा जास्त आवाज हा गोंगाट म्हणनू गणण्यात येतो. D 

 A) २० 

B) ४० 

C) ६० 

D) ८० 

    

13.  कें द्रीय प्रदषूण ननयांिण मांडळ (CPCB) नुसार सवासाधारण धावणाऱ्या मोटार सायकलच्या आवाजाची तीव्रता काय 

असते?   

C 

 A) २० - ४० dB 

B) ६० - ८० dB 

C) ११५ - १२० dB 

D) १६० - १८० dB 

    

14.  खालीलपैकी कोणता ध्वनी प्रदषूणाचा दषु्पररणाम नाही?  B 

 A) प्रौढाांमध्ये रक्तदार् वाढून िास होणे  

B) लहान मलुाांमध्ये कुपोषण  

C) श्रवण शक्ती कमी होणे  

D) तणाव ननमााण होणे  

    

15.  खालील पैकी कोणता कचरा हा सकुा कचरा या प्रवगाात मोडतो?  C 

 A) स्वयांपाक घरातील कचरा  

B) र्ागेतील कचरा  

C) धातचू ेडब्र् े 

D) नारळाच्या करवांट्या  

    

16.  खालीलपैकी कोणता अजैव नवघटनशील कचरा नाही ?  B 

 A) थमााकोल 

B) साांडपाण्याचा गाळ  

C) काच  

D) रर्र  

    

17.  घन कचरा व्यवस्थापनेचे प्रमखु सिू कोणते?  C 

 A) सगळ्या प्रकारचा कचरा एकनित गोळा करण े 

B) सगळ्या प्रकारचा कचरा एका मोकळ्या जागेत जाळून टाकणे  

C) कचरा त्याचा उगम स्थानीच वेगळा करण े 

D) कचरा ननमााण करण्यानाा दांड लावणे  

    



18.  कचरा व्यवस्थापन खालील पैकी कोणत्या सिूावर आधाररत नाही?  D 

 A) कमी करा (Reduce)  

B) पनुवाापर करा ( Reuse) 

C) पनुप्राप्त ( Recover)  

D) पनु्हा भरणे (Refilling) 

    

19.  खालील पैकी कोणता घटक हा कचरा नननमाती कमी करण्यास कारणीभतू अस ूशकतो?  A 

 A) आवश्यक आलेल्याच वस्तूांची खरेदी व दीघाकाळ वापर  

B) महागळ्या वस्तूांची खरेदी  

C) परदशेी वस्तूांची खरेदी आनण ननयनमत वापर  

D) स्वदशेी वस्तूांची खरेदी आनण ननयनमत वापर 

    

20.  कचरा व्यवस्थापने मध्ये खालील पैकी कोणता घटकचा पनुचाक्रीकरण प्रनक्रयेत समावेश केला जाऊ शकत नाही? D 

 A) कागद  

B) काच  

C) धात ू 

D) वैद्यकीय जैनवक कचरा   

    

21.  सेंनद्रय कचऱ्याचा पनुचाक्रीकरण करण्याचा एक सोपा मागा म्हणजे..... B 

 A) नवलगीकरण  

B) कां पोनस्टांग  

C) रासायननक प्रनक्रया  

D) शदु्धीकरण  

    

22.  इनसीनरेशन ह ेकचरा व्यवस्थापन प्रनक्रयेतील एक तांिज्ञान आह ेज्या मध्ये .................  C 

 A) कचऱ्याचे कमीत कमी  तापमानाला नवघटन होत े

B) कचऱ्यापासनू नवीन नटकाऊ वस्त ूर्नवल्या जातात  

C) कचऱ्याचे उच्च तापमानाला ज्वलन होते  

D) कचरा एका नवनशष्ट पद्धतीने गोळा केला जातो  

    

23.  घन कचऱ्याचा र्ार्तीत खालील पैकी कोणते नवधान असत्य आह?े B 

 A) लँडनफल नह एक अनभयाांनिकी सनुवधा आह.े ज्यात महानगर पानलकेचा घन कचऱ्याची नवल्हवेाट लावतात .   

B) घन कचऱ्याचा पयाावर, मानवी आयषु्यावर आनण अथाव्यवस्थेवर काहीही पररणाम होत नाही. 

C) भारतातल्या उत्तम घन कचरा व्यवस्थापनासाठी  नगरपानलका घनकचरा व्यवस्थापन ननयम  (२०००) ह ेमखु्य 

मागा स्त्रोत आह.े 

D) सन २०१६ मध्ये पयाावरण मांिालयाने घन कचरा व्यवस्थापन ननयमात सधुारणा केली आह े. 

    



24.  प्रदषूणाला आळा घालण्यासाठी, नकती माय क्रोन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लानस्टक नपशव्याांवर र्ांदी आह े? A 

 A) ५०  

B) ४०  

C) ३०  

D) २० 

    

25.  महाराष्ट्रील खालील पैकी कोणते शहर ह ेस्वच्छ भारत अनभयाना अांतगात १०० टरके  कचरा व्यवस्थापनासाठी  

यशस्वी प्रतीमान म्हणनू गोनषत करण्यात आले आनण २०१७ साली वसुांधरा परुस्काराने गौरवण्यात आले?  

C 

 A) धळेु  

B) साांगली  

C) वेंगलुाा  

D) वैजापरू  

    

26.  “आपत्ती” ची व्याख्या स्पष्ट करा ? B 

 A) दशेातील अथाव्यवस्थेवर होणारे पररणाम  

B) अचानक अपघात नकां वा नैसनगाक घटना ज्यामळेु मोठी हानी नकां वा जीनवताचे नुकसान होत े

C) शेतमालावर अचानक आलेली भाववाढ  

D) जागनतक र्ाजारपेठेत अचानक आलेली तेजी  

    

27.  खालील पैकी कोणती आपत्ती नह नैसनगाक आपत्ती नाही?   

 A) परू  

B) भकूां प 

C) चक्रीवादळ  

D) अण ुउजाा  

    

28.  भकूां प मोजण्याचे एकक कोणते? A 

 A) ररश्टर स्केल   

B) रु्स्टर स्केल  

C) नेनो स्केल  

D) मायक्रो स्केल  

    

29.  ३० सप्टेंर्र १९९३ साली कोणत्या शहरात नवनाशकारी भकूां प आला होत, ज्याची िीव्रता ६.४ ररश्टर स्केल  एवढी 

होती ? 

A 

 A) लातूर  

B) मुांर्ई  

C) नागपरू  

D) अकोला  

    



30.  भकूां प आल्यास खालील पैकी काय करू नये ?  C 

 A) काच, नखडरया पासनू दरू राहावे  

B) एखाद्या टेर्ल नकां वा तत्सम वस्तून ेआपले डोके झाका  

C) इमारतीत असल्यास भकूां पाचा थरथराट चाल ूअसताांनाच नलफ्ट चा वापर करा  

D) जड व पडू शकणाऱ्या वस्तूांपासनू दरू रहा  

    

31.  खालील पैकी आपत्ती व्यवस्थापनात काय समाववष्ट आह?े D 

 A) शमन 

B) पनुराचना 

C) पनुसार 

D) वरील सवा  

    

32.  भोपाळ गॅस आपत्ती हा खालील पैकी कसला प्रकार आह?े  B 

 A) नैसनगाक आपत्ती 

B) मानवनननमात आपत्ती 

C) नैसनगाक आपत्ती आनण मानवनननमात आपत्ती दोन्ही 

D) वरील पैकी काहीही नाही  

    

33.  भारतात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कोणत्या साली र्नवण्यात आला? B 

 A) ११९३ 

B) २००५  

C) २०१०  

D) २०१८  

    

34.   खालीलपैकी कोणती सांस्था भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा सवोच्च अनधकार आह?े B 

 A) NDA 

B) NDMA 

C) NRI 

D) NIREE 
    

35.  आांतरराष्ट्रीय आपत्ती कोणते सहाय्य प्रदान करते? C 

 A) समाजसेवा  

B) शैक्षनणक सहाय्य  

C) आरोग्य सेवा  

D) सांरक्षण  

    

36.  आपत्तीच्या काळात गहृ सांरक्षण दल व नागरी सांरक्षण दल याांची जर्ार्दारी कोणती? D 



 A) आपत्तीच्या नठकाणी र्घयाांच्या गदीस ननयांनित करण,े गाडयाांची गदी ननयांनित करण,े वाहतुकीची व्यवस्था 

लावण्यासाठी पोलीस प्रशासनास मदत करणे. 

B) आपत्तीच्या काळात शोध व सोडवणकूीचे काया करण.े 

C) जनजीवन सरुळीत होण्यासाठी जनतेस मदत करणे. 

D) वरील सवा. 

    

37.  खालील पैकी आांतरराष्ट्रीय आपत्ती कोणती गोष्ट करू शकत नाही?  D 

 A) जीनवतहानी कमी करू शकत नाही  

B) मालमत्तचेी हानी कमी करू शकत नाही 

C) प्रभानवत लोकाांना मदत परुव ूशकत नाही  

D) आपत्ती टाळू  शकत नाही  

    

38.  अम्लधमी पावसाची नननमाती होण्यास प्रामखु्यान ेकारणीभतू असललेे घटक कोणते?  B 

 A) अमोननया व ओझोन  

B) सल्फर डायॉरसाईड व नायट्रोजन डायॉरसाईड 

C) नमथेन  

D) कार्ान डायॉरसाईड 

    

39.  सकू्ष्म व अनतसकू्ष्म धनूलकणाांची आरोग्यासाठी मयाादा काही तासाांसाठी _____ पीपीएम इतकी आह.े A 

 A) ५० 

B) ६० 

C) ७० 

D) ८० 

    

40.  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लाग ूझाल्यानांतर तत्सम अनधकायाास खालील पैकी कोणते अनधकार प्राप्त होतात? D 

 A) अत्यावश्यक वस्तूांची साठेर्ाजी करण्यायाांवर कायावाही करणे  

B) आपत्ती व्यवस्थापन लागणारा ननधी उभा करण े 

C) आवश्यक असल्यास खाजगी जागा, वाहने, आरोग्य सेवा अनधग्रनहत करण े 

D) वरील सवा  

    

41.  र्ायोगॅसमध्ये नमथेनचे _____ टरके प्रमाण असते. C 

 A) ०.६ 

B) ६ 

C) ६० 

D) ९९  

    

42.  कार्ान डायॉरसाईडचे वातावरणातील प्रमाण _____ टरके इतके अपेनक्षत आह.े A 



 A) ०.३ 

B) ३ 

C) ३० 

D) ७० 

    

43.  खालील पैकी कोणता वाय ूहा अत्यांत नवषारी असनू, रक्तामध्य ेऑनरसजन वाहण्याचे काम करणारे नहमोग्लोनर्नमध्ये 

ऑनरसजनऐवजी नमसळून जातो व शरीरातील सवा भागात पोहोचतो? त्यामळेु काही नमननटे सातत्यान ेसांपकाात 

आल्यास मतृ्यहूी ओढव ूशकतो. 

A 

 A) कार्ान मोनॉरसाईड(CO) 

B) ओनरसजन (O2) 

C) हायड्रोजन गॅस  

D) नायट्रोजन गॅस 

    

44.  साधारपणे पाण्याच्या शदु्धीकरणासाठी  खलील पैकी कश्याचा वापर सवाानधक केला जातो? C 

 A) हायड्रोजन 

B) फ्लोररन  

C) रलोरीन 

D) ब्रोनमन  

    

45.  हवेची गणुवत्ता नह वाय ूगणुवत्ता ननदशेाांक (Air Quality Index) तपासली जाते तसेच ज्या हवेचा गणुवत्ता 

इांडेरस _________हा दरम्यान असतो ती हवा श्वास घेण्यासाठी योग्य असते. 

A 

 A) ० ते ५०  

B) ५० ते १००  

C) १०० ते ५००  

D) ५०० ते १०००  

    

46.  नजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रानधकरणाचा अध्यक्ष कोण असतो?  D 

 A) पोलीस अधीक्षक  

B) पालक मांिी  

C) मखु्य कायाकारी अनधकारी  

D) नजल्हानधकारी  

    

47.  दशेात कुठेही परू, भकूां प, त्सनुामी अशा प्रकारच्या आपत्ती ननवारणासाठी कोणते दल ननयकु्त करण्यात येते? A 

 A) NDRF 

B) CRPF 

C) BSF 

D) NDA 
    



48.  राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रानधकरण (एसडीएमए) चे अध्यक्ष कोण असतात? B 

 A) राज्यपाल  

B) मखु्यमांिी  

C) राज्याचे मखु्य सनचव  

D) पांतप्रधान  

    

49.  वाय ूप्रदषूणात प्रदषूके एकाच जागी तयार होतात, यास काय म्हणतात?  D 

 A) अनैसनगाक उत्सजान (Artificial sources) 

B) नैसनगाक उत्सजान (Natural sources) 

C) सावानिक उत्सजान (Diffused sources) 

D) कें द्रीय उत्सजान (Point sources) 

    

50.  जलुै २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील कोणत्या नठकाणी भ ूस्खलन नह आपत्ती कोसळून मोठी जीनवत हानी झाली?  A 

 A) तळीये  

B) नानशक  

C) अांतुली  

D) चाांदसैली  

    

 


