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सूचना  

१) सदर प्रश्नपसु्ततकेत १०० अस्नवायय प्रश्न आहते. उमदेवाराांनी प्रश्नाांची उत्तरे स्िस्हण्यास सरुुवात करण्यापवूी या प्रश्नपसु्ततकेत  

सवय प्रश्न आहते स्कां वा नाहीत याची खात्री करुन घ्यावी. तसचे अन्य काही दोष आढळल्यास ही प्रश्नपसु्ततका पययवेक्षकाडून 

िगेच बदिनू घ्यावी.  

२) आपिा परीक्षा – क्रमाांक पढुीि चौकोनाांत न स्वसरता बॉिपनेने स्िहावा.  

३) वर छापिेिा प्रश्नपसु्ततका क्रमाांक तमुच्या उत्तरपस्त्रकेवर स्वस्िष्ट जागी उत्तरपस्त्रकेवरीि  

सचूनेप्रमाणे व स्वसरता नमदू करावा.  

४) अ)  या प्रश्नपसु्ततकेतीि प्रत्येक प्रश्नािा ४ पयाययी उत्तरे सचुस्विी असनू त्याांना १, २, ३ आस्ण ४ अस े क्रमाांक स्दिेिे 

आहते. त्या चार उत्तराांपैकी सवायत योग्य उत्तराचा क्रमाांक उत्तरपस्त्रकेवरीि सचूनपे्रमाणे तमुच्या उत्तरपस्त्रकेवर नमदू करावा. 

अिा प्रकारे उत्तरपस्त्रकेवर उत्तरक्रमाांक नमदू करताना तो सांबांस्धत प्रश्नक्रमाांकासमोर छायाांस्कत करून दियस्विा जाईि याची 

काळजी घ्यावी, हयाकररता फक्त काळ्या िाईचे बॉिपने वापरावे, पेस्न्सि वा िाईचे पेन वापरु नये.  

ब) आयोगाने ज्या स्वषयासाठी मराठी बरोबर इांग्रजी माध्यम स्वस्हत केिेिे आह.े त्या स्वषयाचा प्रत्येक प्रश्न मराठी बरोबर 

इांग्रजी भाषते देखीि छापण्यात आिा आह.े त्यामधीि इांग्रजीमधीि स्कां वा मराठीतीि प्रश्नामध्ये मदु्रणदोषाांमळेु अथवा अन्य 

कारणाांमळेु स्वसांगती स्नमायण झाल्याची िांका आल्यास, उमदेवाराने सांबांस्धत प्रश्न पयाययी भाषतेीि प्रश्नािी ताडून पहावा.  

५) सवय प्रश्नाांना समान गणु आहते. याततव सवय प्रश्नाांची उत्तरे द्यावीत. घाईमळेु चकुा होणार नाहीत याची दक्षता घऊेनच िक्य 

स्ततक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमान े प्रश्न सोडस्वणे श्रेयतकर आह े पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न 

घािस्वता पढुीि प्रश्नाकडे वळावे. अिा प्रकारे िवेटच्या प्रश्नापयंत पोहोचल्यानांतर वेळ स्िल्ल्क रास्हल्यास कठीण म्हणनू 

वगळिेल्या प्रश्नाांकडे परतणे सोईतकर ठरेि.  

६) उत्तरपस्त्रकेत एकदा नमदू केिेिे उत्तर खोडता येणार नाही. नमदू केिेिे उत्तर खोडून नव्याने उत्तर स्दल्यास ते तपासिे जाणार 

नाही.  

७) प्रतततु परीके्षच्या उत्तरपस्त्रकाांचे मलू्याांकन करताना उत्तरपस्त्रकेतीि योग्य उत्तराांनाच गणु स्दिे जातीि. तसचे उमदेवाराने 

वततसु्नष्ठ बहपुयाययी तवरुपाच्या प्रश्नाांची अचकू उत्तरेच उत्तरपस्त्रकेत नमदू करावीत. अन्यथा त्याांच्या उत्तरपस्त्रकेत 

सोडस्विेल्या प्रत्येक तीन चकुीच्या उत्तरामागे एका प्रश्नाचे गणु वजा करण्यात येतीि.  
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ताकीद 

ह्या प्रश्नपस्त्रकेसाठी आयोगाने स्वहीत केिेिी वेळ सांपेपयंत ही प्रश्नपसु्ततका आयोगाची मािमत्ता असनू ती उमदेवारािा परीके्षसाठी 

वापरण्यास देण्यात येत आह.े ही वेळ सांपपेयंत सदर प्रश्नपसु्ततकेची प्रत / प्रती, स्कां वा सदर प्रश्नपसु्ततकेतीि काही आिय कोणत्याही 

तवरुपात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपण ेकोणत्याही व्यक्तीस परुस्वणे, तसचे प्रस्सध्द करणे हा गनु्हा असनू अिी कृती करणार् या व्यक्तीवर 

िासनाने जारी केिेल्या परीक्षाांमध्ये होणार् या गरैप्रकाराांना प्रस्तबांध करण्याबाबत अस्धस्नयम – ८२ यातीि तरतदुीनसुार तसेच प्रचस्ित 

कायद्याच्या तरतदुीनसुार तसेच प्रचस्ित कायद्याच्या तरतदुीनसुार कारवाई करण्यात येईि व दोषी व्यक्ती कमाि एक वषायच्या 

कारावासाच्या आस्ण / स्कां वा रुपये एक हजार रक्कमचे्या दांडाच्या स्िके्षस पात्र होईि.  

         तसचे ह्या प्रश्नपस्त्रकेसाठी स्वहीत केिेिी वेळ सांपण्याआधी ही प्रश्नपसु्ततका अनस्धकृतपणे बाळगणे हा सदु्चा गनु्हा असनू तसेच 

करणारी व्यक्ती आयोगाच्या  

कमयचारीवृांदापैकी, तसचे परीके्षच्या पययवेक्षकीयवृांदापैकी असिी तरीही अिा व्यक्तीस्वरुद्च उक्त अस्धस्नयमानसुार कारवाई करण्यात 

येईि व दोषी व्यक्ती स्िके्षस पात्र होईि.   

 

 

 

1. अ) ओझोन वायमुळेु प्रकाि सांशे्लषणाचा दर कमी होतो. 

ब)  ओझोन वाय ुरांगहीन असतो.  

 

1) ‘अ’ बरोबर ‘ब’ चकू      2) ‘अ’ चकू ‘ब’ बरोबर  

3)  ‘अ’ आस्ण ‘ब’ चकू      4) ‘अ’ आस्ण ‘ब’ बरोबर 

 

 

2. सांयकु्त महाराष्ट्र चळवळीत 1952 सािी सांयकु्त महाराष्ट्र ह ेसाप्तास्हक कोणी चाि ूकेिे ?  

 

1) आचायय अत्रे       2) के. व्ही. देिपाांडे  

3)  िाहीर अमर िेख      4) एस. एम. जोिी  

 

 

3. जोड्या िावा.  

 

‘अ’ गट (खाड्या) ‘ब’ गट (नदी) 

अ) वसई  I)   पाताळगांगा  

ब) धरमतर    II)  िकु   

क) जैतापरू  III) उल्हास  

ड)  स्वजयादगुय  IV) काजवी  

 

 अ  ब  क  ड  

1)  III  I  IV  II  

कच्च्या कामासाठी जागा / Space for rough Work 
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2)  I  II  III  IV  

3)  IV  III  II  I  

4)  II  I  IV  III 

 

 

4. चकुीची जोडी ओळखा.  

1) स्सांधदुगुय  - कच्चे िोखांड  

2) िेंडी  - माांजरा नदीची उपनदी  

3) बीड  - एक िाखापेक्षा जातत िोकसांख्या असिेिे िहर  

4) बल्िारपरू  - जिस्वद्यतु प्रकल्प  

 

 

5. योग्य पयायय स्नवडा. 

अ) िॉडय बकय नहडे या हुजरू पक्षीय भारतमांत्र्याने सायमन आयोगाची स्नयकु्ती केिी होती.  

ब)  ‘सायमन परत जा’ अिा घोषणा छापिेिे पतांग आकािात सोडण्याची कल्पना खिीि उझामान याांची होती.  

 

1) ‘अ’ बरोबर ‘ब’ चकू       2) ‘ब’ बरोबर ‘अ’ चकू  

3) दोन्ही बरोबर        4) दोन्ही चकू  

 

 

6. पढुीिपैकी सत्य स्वधान कोणते ?  

अ) िाव्हा मदृचेे महाराष्ट्राच्या एकूण के्षत्रफळापैकी अधाय भाग व्यापिा आह.े  

ब) या मदृेच ेसवायस्धक के्षत्रफळ तिुनेने दस्क्षण कोकण प्रदेिात आह.े  

क) िाव्हा मदृेतनू पाण्याचा स्नचरा होत नसल्यामळेु कापसास अयोग्य आह.े  

 

1) ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’       2) ‘ब’ व ‘क’  

3)   ‘अ’ व ‘क’        4) यापकैी नाही  

 

 

7. खािीिपैकी कोणती स्वधाने बरोबर आहते ?  

अ) कें द्र सरकारन ेभारतीय ररझव्हय बँकेच्या गव्हनयरपदी उस्जयत पटेि याांची स्नयकु्ती केिी आह.े  

ब) ते ररझव्हय बँकेचे 24 वे गव्हनयर ठरतीि.  

क) डेप्यटुी गव्हनयर पदावरून गव्हनयरपदी स्नयकु्त होणारे ते आठवे डेप्यटुी गव्हनयर आहते.  

ड) भारतीय ररझव्हय बँकेच े23 वे गव्हनयर रघरुाम राजन  

 

1) ‘अ’        2) ‘ब’, ‘क’ आस्ण ‘ड’  

3)   ‘अ’, ‘ब’ आस्ण ‘ड’       4) वरीि सवय  

 

 

8. खािीि स्वधाने स्वचारात घ्या.  
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अ) भारतीय स्नवडणकू आयोगाने अस्खि भारतीय तणृमिू कॉ ांगे्रस पक्षािा राष्ट्रीय पक्ष म्हणनू मान्यता स्दिेिी आह.े  

ब) सध्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्षाांची सांख्या 7 झािी आह.े  

क) तणृमिू कॉ ांगे्रस पक्षािा पस्िम बांगािबरोबरच, मस्णपरू, स्त्रपरुा आस्ण अरुणाचि प्रदेिात राज्यपक्ष म्हणनू मान्यता 

स्मळािेिी आह.े  

 

वरीिपकैी कोणती स्वधान ेबरोबर आहते.   

1) अ आस्ण ब        2) अ आस्ण क  

3)   ब आस्ण क        4) अ, ब आस्ण क  

 

 

9. भारत आस्ण बाांगिादिे या दोन्ही दिेाांमधीि रेस्डओ केद्राांच्या बांगािी काययक्रमाांसाठी एकसमान मांच म्हणनू कोणत्या 

वास्हनीची सरुुवात करण्यात आिी ?  

 

1) एकता वास्हनी       2) मतै्री वास्हनी  

3)  दोतती वास्हनी       4) समझोता वास्हनी  

 

 

10. पॅररस हवामानस्वषयक कराराबाबत खािीिपैकी कोणते स्वधाने बरोबर आहते ?  

अ) या करारानसुार चीनन ेआपिे काबयन उत्सजयन 2030 पयंत जीडीपीच्या 60 ते 65 टक्क्याांनी कमी करण्याचे मान्य केिे 

आह.े  

ब)  या कराराद्वारे अमरेरकेने 2025 पयंत आपल्या काबयन उत्सजयनाचे प्रमाण 2005 च्या पातळीच्या 26 ते 28 टक्के कमी 

करण्याचे मान्य केिे आह.े  

क)  या करारानसुार सध्याचे पथृ्वीचे तापमान औद्योस्गकीकरणाच्या अगोदरच्या पथृ्वीच्या तापमानािी तिुना करता 2 अांि 

सेस्ल्सअसने कमी करण्याचे उद्ङीष्ट ठेवण्यात आिे आह.े  

 

1) अ आस्ण ब        2) ब आस्ण क  

3)   अ आस्ण ब        4) अ, ब आस्ण क  

 

 

11. खािीि स्वधाने स्वचारात घ्या.  

अ) मदर टेरेसा याांना पोप फ्रास्न्सस याांनी व्हसॅ्टकन स्सटी येथे 4 सप्टेंबर, 2016 रोजी सांतपद बहाि केिे.  

ब)  मदर टेरेसा याांचा जन्म 26 ऑगतट, 1910 रोजी कोिकाता येथे झािा होता.  

क) त्याांना 1979 सािी िाांततेचे नोबेि पाररतोस्षक दणे्यात आिे.  

ड) सांतपद बहाि केल्यामळेु त्याांना आता ‘सेंट टेरेसा ऑफ कॅिकटा’ असे सांबोधिे जाणार आह.े  

वरीिपकैी कोणती स्वधान ेबरोबर आहते ?  

 

1) ब, क आस्ण ड       2) अ, क आस्ण ड  

3)  अ, ब आस्ण ड       4) अ, ब आस्ण ड  
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12. भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट स्नगमने (एनपीसीआय) कोणत्या सहकारी बँकेिा ‘यसु्नफाईड पेमेंट इांटरफेस यांत्रणा’ (यपुीआय) 

वापरण्याची परवानगी स्दिी आह े?  

 

1) ठाणे जनता सहकारी बँक      2) नगर जनता सहकारी बँक  

3)  पणुे जनता सहकारी बँक      4) सोिापरू जनता सहकारी बँक  

 

 

13. जागस्तक नावीन्यता स्नदेिाांक 2016 अनसुार –  

अ) या क्रमवारीत स्तवत्झिंड हा देि प्रथम तथानावर आह.े  

ब)  या स्नदेिाांकानसुार एकूण 128 देिाांमध्ये भारत 66 व्या तथानी रास्हिा.  

क)  सन 2015 मध्ये भारत 81 व्या तथानी होता. 

ड)  मध्य उत्पन्न गटात असणारा चीन हा सवोच्च 25 देिाांमध्ये समास्वष्ट होणारा एकमवे देि ठरिा आह.े  

 

1) अ, ब आस्ण ड       2) अ, ब आस्ण क  

3)   अ, ब, क आस्ण ड       4) यापकैी कोणतेही नाही.  

 

14. खािीि स्वधानाांचा स्वचार करा.  

अ) 1000 ते 3000 स्म.मी. पजयन्य होणार् या प्रदेिात सवयसाधारणत: स्नम सदाहररत वने आढळतात .  

ब)  सह्याद्रीच्या पवूय व पस्िमकेडीि उताराच्या भागाांत ही वन ेआढळतात.  

क)  येथे आांबा, फणस, ऐन, स्कां जळ, कदांब, िेवरी इ. वकृ्ष प्रमखु आहते.  

 

वरीिपकैी कोणते / कोणती स्वधान / स्वधाने बरोबर आह े/ आहते ?  

1) फक्त अ        2) फक्त ब  

3)   अ आस्ण ब दोन्ही       4) अ, ब आस्ण क  

 

 

15. भारतीय मान्सनूबाबत खािीिपकैी कोणते / कोणती स्वधान / स्वधाने बरोबर आह े/ आहते.  

अ) नैर्य त्य मान्सनूच ेआगमन बांगािच्या उपसागरातीि अांदमान – स्नकोबार बेटाांवर 25 म ेच्या दरम्यान होते. पढेु 1 जनू 

रोजी ते केरळच्या स्कनार् यावर पोहोचतात.   

ब) अरबी समदु्रावरून येणारी मान्सनू वार् याांची िाखा 10 जनूपयंत मुांबई, 15 जनूपयंत मध्य भारत, 1 जिैुपयंत पांजाब – 

हररयाणामध्ये तर 15 जिैु रोजी राजतथानच्या पस्िम भागात पोहोचते.  

क)  बांगािच्या उपसागरावरीि मान्सनू वार् याांची िाखा 7 जनूपयंत कोिकात्यास पोहोचते.  

 

1) अ आस्ण ब        2) अ आस्ण क  

3)  ब आस्ण क        4) वरीिपकैी सवय  

 

 

 

16. जगातीि प्रमखु द्वीपसमहू के्षत्रफळानसुार उतरत्या क्रमाने िावा.  

अ) न्यसू्गनी        ब) जपान  
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क) कॅनेस्डयन आस्क्टयक       ड) मिेस्िया  

 

1) अ) मिेस्िया, ब) कॅनेस्डयन आस्क्टयक, क) न्यसू्गनी, ड) जपान  

2) अ) जपान, ब) मिेस्िया, क) कॅनेस्डयन आस्क्टयक, ड) न्यसू्गनी  

3) अ) न्यसू्गनी, ब) जपान, क) कॅनेस्डयन आस्क्टयक, ड) मिेस्िया  

4) अ) कॅनेस्डयन आस्क्टयक, ब) न्यसू्गनी, क) मिेस्िया, ड) जपान  

 

 

 

17. खािीि प्रश्नाांमध्ये सरुूवातीस एक घडी न घातिेिा कागद स्दिेिा आह.े त्यावर स्वस्िष्ट नक्षी काढिेिी आह.े त्या 

कागदािा आकृतीत दाखस्वल्याप्रमाणे स्बांद ूरेषवेर घडी घातल्यास तो कसा स्दसेि, ते पयाययतनू िोधा.  

            

 

 

 

 

  

 

1)               2)       3)            4) 

 

18. पढुीि स्वधानापैकी कोणते योग्य आह े?  

अ) कािीनाथ स्वष्ट्ण ूफडके याांनी ‘नेस्टव्ह ओस्पस्नयन’ ह ेवतृ्तपत्र केिे.  

ब)  इ.स. 1861 पासनू या वतृ्तपत्रात उच्च न्यायाियाचे स्नकाि स्दिे जात असत.  

क) या वतृ्तपत्राने इ.स. 1885 ते 1888 या काळात रखमाबाई खटल्यात सनातनी स्वचारसरणीस पास्ठांबा स्दिा होता.  

 

1) केवळ ‘अ’        2) केवळ ‘अ’ आस्ण ‘क’  

3)  ‘ब’ आस्ण ‘क’       4) ‘अ’, ‘ब’ आस्ण ‘क’  

 

 

 

19. कॉ ांग्रेसच्या ध्येयधोरणावर टीका करताना ‘प्रत्येक वषायिा कॉ ांगे्रसचे होणारे तीन स्दवसाांचे अस्धविेन म्हणजे एक प्रकारचा 

तमािाच आह’े, असे कोणी म्हटिे ?  

 

1) िािा िजपत राय       2) अरस्वांद घोष  

3)  अस्िनीकुमार दत्त       4) सभुाषचांद्र बोस  
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20. सांयकु्त महाराष्ट्रातीि चळवळीतीि ‘अकोिा कराराबाबत’ खािीिपैकी कोणती स्वधाने बरोबर आहते ?  

अ) सांयकु्त महाराष्ट्राच्या एका प्राांतात महास्वदभय व पस्िम महाराष्ट्र असे दोन प्राांत असावेत.  

ब)  सांपणूय प्राांतासाठी दोन िोकसवेा आयोग असावे.  

क)  सांपणूय प्राांतासाठी एक राज्यपाि व दयु्यम राज्यपाि असावेत.  

 

1) अ आस्ण ब        2) ब आस्ण क  

3)   अ आस्ण क        4) वरीिपकैी कोणतेही नाही. 

 

 

21. भारत आस्ण महाराष्ट्र याांच्या िोकसांख्येचा स्वचार करता पढुीिपैकी कोणत्या बाबीमध्ये महाराष्ट्र हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा पढेु 

आह े?  

अ) िोकसांख्या घनता       ब) स्िांग – गणुोत्तर  

क) नागररकीकरणाचे प्रमाण      ड) दिवास्षयक वाढीचा दर  

 

1) क आस्ण ड        2) अ आस्ण ब  

3)  फक्त क        4) फक्त ड  

 

 

22. पढुीि स्वधानापैकी कोणते योग्य आह े?  

अ) ‘अग्रणी बँक योजना’ सन 1969 मध्ये सरुू करण्यात आिी.  

ब) स्वत्तपरुवठ्याकररता प्रादसे्िक ततरावरीि परुवठ्याची गरज िक्षात घेऊन ‘अग्रणी बँक योजना’ सरुू करण्यात आिी.  

 

1) केवळ अ        2) केवळ ब  

3)  अ आस्ण ब दोन्ही       4) अ व ब अयोग्य  

 

 

23. स्िांग असमानता स्नदिेाांकामध्ये मस्हिाांस्वषयीच्या ज्या तीन पररणामाांचा समावेि होतो. ती म्हणजे  

 

1) जननक्षम आरोग्य, सक्षमीकरण आस्ण श्रमबाजारातीि सहभाग  

2) सरासरी आयमुायन, िैक्षस्णक यिप्राप्ती आस्ण उत्पन्न / स्मळकत  

3) स्िक्षण, आस्थयक सहभाग अस्नओ आस्थयक सांसाधनाांची मािकी  

4) वरीिपकैी एकही नाही.  

 

 

24. पांचवास्षयक योजनाांबाबत खािीि स्वधानाांचा स्वचार करा.  

अ) 6 टक्क्याांपेक्षा अस्धक वदृ्चीदर साध्य होण्यास 7 व्या योजनपेासनू सरुुवात झािी.  

ब)  आतापयंतच्या सवायस्धक स्वकास दर 10 व्या योजनेत स्दसनू आिा.  
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क) आतापयंतच्या योजनाांपकैी केवळ पाच योजनाांमध्येच आस्थयक वदृ्चीचा साध्यदर िक्ष्य दरापेक्षा जातत आिा आह.े  

 

1) अ आस्ण ब बरोबर       2) फक्त क बरोबर  

3)  अ आस्ण क बरोबर       4) सवय चकू  

 

 

25. सेवाकराबाबतीत पढुीि स्वधानाांचा स्वचार करा.  

अ) राष्ट्रीय उत्पन्नात सेवाकराचा 50% पेक्षा अस्धक वाटा आह.े  

ब)  सेवाकरािा घटनात्मक दजाय 83 व्या घटनादरुुततीनसुार स्मळािा.  

क) त्यानसुार घटनेत 268 A या नवीन किमाचा समाविे झािा.  

ड) सेवाकराची आकारणी कें द्र सरकार माफय त होते तर वसिुी राज्य व कें द्र सरक माफय त होते. 

 

योग्य स्वधान स्नवडा.  

1) अ आस्ण ब        2) अ, क, ड  

3)  फक्त क        4) सवय योग्य आहते.  

 

 

26. खािीिपैकी कोणत्या जोड्या योग्य प्रकारे जळुस्वल्या आहते ?  

अ) मादक औषधी पदाथय   - कॅनाबीस अफू  

ब)  कीटकनािके   - एन्रीन, रोगोर  

क) तफोटके    - आर. डी. एक्स, टी. एन. टी.  

 

1) अ, ब व क बरोबर आहते.      2) ब व क बरोबर आहते.  

3)  अ व क बरोबर आहते.      4) अ व ब बरोबर आहते.  

 

 

27. खािी स्वधानाांचा स्वचार करा.  

अ) डेंग्य ूया रोगात रक्तपट्टीकाांचे प्रमाण कमी होते.  

ब)  नाकातनू व स्हरड्यातनू रक्त येण,े ह ेडेंग्यचूे िक्षण आह.े  

 

1) ‘अ’ व ‘ब’ स्वधान बरोबर, ‘ब’ ह े‘अ’ चे योग्य तपष्टीकरण आह.े    

2) ‘अ’ व ‘ब’ स्वधान बरोबर, ‘अ’ ह े‘ब’ चे तपष्टीकरण नाही. 

3) ‘अ’ बरोबर, ‘ब’ चकू  

4) दोन्ही चकू  

 

 

28. तथास्नक तवराज्य सांतथाांतीि मस्हिा सदतयाांचे सक्षमीकरण करून आदिय व्यस्क्तमत्त्व घडस्वणे आस्ण स्नवडणकुाांतीि मस्हिा 

उमदेवाराांमध्ये आत्मस्विासाचे प्रेरणास्त्रोत स्नमायण करण्यास राज्य स्नवडणकू आयोगामाफय त कोणता प्रकल्प सरुू करण्यात 

आिा ?  

अ) राजमाता प्रकल्प       ब) क्राांतीज्योती प्रकल्प  
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क) समता प्रकल्प       ड) सबिा प्रकल्प  

 

वरीि कोणते स्वधान ेचकू आहते ?  

1) अ व ब        2) फक्त ब  

3)  फक्त अ        4) वरीि सवय  

 

 

29. “भारतीय राज्यघटना सांघराज्यात्मक कमी परांत ुएकास्त्मक अस्धक आह,े‛ असे मत खािीिपैकी कोणी माांडिे आह े?  

 

1) तवा. स्व. दा. सावरकर      2) नानी पािखीवािा  

3)  के. सी. स्व्हअर        4) डी. डी. बस ू 

 

 

30. खािीिपैकी कोणत्या सस्मतीत फक्त कस्नष्ठ गहृाच्या सदतयाांचाच समावेि असतो ?  

 

1) आिासनसांबांधीची सस्मती      2) डेस्िगेटेड िेस्जतिेिन सस्मती  

3)  सावयजस्नक उपक्रम सस्मती      4) अांदाज (एस्तटमट्ेस) सस्मती  

 

 

31. अथयस्वषयक स्वधेयकाबाबत खािीिपैकी कोणते स्वधान चकुीचे आह े?  

 

1) राज्यसभा अथयस्वषयक स्वधेयक जाततीत जातत 14 स्दवस स्वचाराधीन ठेव ूिकते.  

2) राज्यसभेने अथयस्वषयक स्वधेयक दरुुततीसह 14 स्दवसाांच्या मदुतीत िोकसभकेडे सादर न केल्यास ते जसेच्या तसे दोन्ही 

सभागहृाांनी सांमत केिे असे समजिे जाते.  

3) राज्यसभेने केिेल्या स्िफारिी िोकसभा मान्य करते अथवा करत नाही.  

4) राज्यसभेने केिेल्या स्िफारिी िोकसभेिा मान्य कराव्याच िागतात.  

 

 

32. जोड्या िावा.  

‘अ’ गट (फिकाण) ‘ब’ गट (नेतृत्र्)   

अ) खानदेि  I)   भावे  

ब) निगुांडे  II)  भागजुी नाईक  

क) अहमदनगर  III) िांकर िाह  

ड) सातपडुा  IV) खजायस्सांग  

 

  अ  ब  क  ड  

1)  IV  I II  III  

2)  III IV  II  I  

3)  III  II  IV  I  
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4)  IV  III  I  II  

 

 

33. स्नरभ्र आकािात उांचीवरून उडणार् या स्वमानाच्या मागे पाांढरी तेजोरेषा (Trace) स्दसण्यासाठी ..................  

 

1) इांस्जनापासनू स्नघणार् या वाफेचे सांघनन झािे पास्हजे.  

2) सभोवतािच्या वातावरणातीि हवा ही जातत सापेक्ष आद्रयता असिेिी हवी.  

3) सभोवतािच्या वातावरणातीि हवा ही कमी सापेक्ष आद्रयता असिेिी हवी.  

4) पयायय 1 व 2    

 

 

34. भारतीय राष्ट्रवादािा ‘आध्यास्त्मक आधार’ (Spiritual Base) कोणी स्दिा ?  

 

1) अरस्वांद घोष        2) तवामी रामानांद  

3)  तवामी स्ववकेानांद       4) बांस्कमचांद्र  

 

 

35. ‘सोसायटी फॉर दी प्रोटेक्िन ऑफ स्हांद ूस्िजन’ ही सांतथा कोणी तथापन केिी ?  

 

1) स्व. दा. सावरकर आस्ण अनांत कान्हरेे    2) वासदुेव चाफेकर आस्ण दामोदर चाफेकर  

3)  अनांत कान्हरेे आस्ण बाळकृष्ट्ण चाफेकर    4) दामोदर चाफेकर आस्ण बाळकृष्ट्ण चाफेकर  

 

 

36. गजयणारे चाळीस वारे यासांबांधी कोणते स्वधान बरोबर आह े?  

अ) वारे मोठ्या आवाजान,े जोरकसपणे व सातत्यान ेवाढतात.  

ब)  दस्क्षण गोिाधायत वार् याची स्दिा वायव्येकडुन पवूेकडे असते.  

 

1) अ व ब चकू         2) फक्त ब  

3)  फक्त अ         4) यापकैी सवय  

 

 

37. खािीिपैकी कोणती वाक्ये बरोबर आहते ?  

अ) आसाममधीि गवुाहाटी िहरातीि प्रिासनाने ‘गॅगेस्टक डॉस्ल्फनिा’ िहर प्राण्याचा दजाय स्दिा आह.े  

ब)  ‘गांगचे वाघ’ या टोपण नावाने या डॉस्ल्फनिा ओळखिे जाते.  

 

1) अ बरोबर ब चकू       2) दोन्ही बरोबर  

3)  दोन्ही चकू        4) अ चकू ब बरोबर  

 

 

38. भारतरत्न परुतकार आतापयंत स्कती मस्हिाांना प्रदान करण्यात आिा ? 
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1) चार मस्हिाांना       2) पाच मस्हिाांना  

3)  दोन मस्हिाांना       4) तीन मस्हिाांना  

 

 

39. 5 ऑगतट, 2016 रोजी ‘ररओ ऑस्िांस्पक तपधाय 2016’ चे उद्घाटन झािे. या तपधेचे घोषवाक्य काय होते ?  

 

1) World Peace and Environment     2) World is full of spirit  

3)  Game and Spirit       4) Global Sport and Life  

 

 

40. सन 1853 मध्ये रेल्वचेी सरुुवात झािी. 1905 पयंत भारतात समुारे 40000 मिै िोहमागय अस्ततत्वात होते. “रेल्वेमधीि 

गुांतवणकू म्हजणे दसुर् याच्या पत्नीिा दास्गन्याांनी सजस्वण.े” असे रेल्वेस्वषयी मास्मयक उद्गार कोणी काढिे ?  

 

1) न्या. रानडे        2) िोकमान्य स्टळक  

3)  गो. ग. आगरकर       4) महात्मा गाांधीजी 

 

 

 

41. पढुीि स्वधानापैकी कोणते स्वधान योग्य आह े?  

अ) महाराष्ट्रािा िाभिेल्या भमूीपैकी 56.6 % के्षत्राचा उपयोग स्पके घणे्यासाठी केिा जातो.  

ब)  पस्िम महाराष्ट्र आस्ण स्वदभय येथे िागवडीखािीि के्षत्र कमी आह.े  

क) कोकण तसेच पवूय स्वदभय येथे 70% के्षत्र िागवडीखािी आह.े  

 

1) फक्त अ        2) फक्त ब  

3)  अ व क        4) वरीि सवय  

 

 

42. पढुीि कोणते स्वधान अयोग्य आह े?  

 

1) महाराष्ट्रातीि 22.5 टक्के के्षत्र कािव्याने जिस्सांस्चत होते.  

2) महाराष्ट्रातीि समुारे 8 टक्के के्षत्र उपसा जिस्सांचनाद्वारे ओस्िताखािी आणिेिे आह.े  

3) महाराष्ट्रातीि एकूण जिस्सांचनापकैी स्वहीर जिस्सांचनाद्वारे स्हतसा 19% इतका आह.े  

4) महाराष्ट्रातीि समुारे 14.5% के्षत्र तिावाद्वारे जिस्सांचन होते.  

 

 

43. पढुीि कोणते स्वधान योग्य आह े?  

अ) सह्याद्री पवयत, महादेव, हररिांद्र आस्ण बािाघाट डोंगर राांगाांच्या प्रदिेात चढ – उताराांच्या टेकड्याांमळेु रतत्याांचा स्वकास 

कमी झािेिा आह.े  

ब) पवूेकडीि डाट वनाांच्या गडस्चरोिी स्जल्ह्यात रतत्याांचे जाळे कमी प्रमाणात आढळते.  
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1) केवळ अ        2) केवळ ब  

3)  अ व ब दोन्ही योग्य       4) ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही योग्य नाहीत.  

 

 

44. पढुीिपैकी कोणते / कोणती स्वधान / स्वधाने योग्य आहते ?  

अ) स्िटनमधीि हुजरू पक्षाच्या थेरेसा म ेयाांची 13 जिैु, 2016 रोजी स्िटनच्या पांतप्रधानपदी स्नवड झािी.  

ब) थेरेसा म ेया स्िटनच्या पस्हल्या मस्हिा पांतप्रधान ठरल्या आहते.  

क) स्िटनच्या राणी एस्िझाबेज स्द्वतीय याांनी नेमिेल्या त्या 13 व्या पांतप्रधान ठरल्या आहते.  

 

1) फक्त ‘अ’        2) फक्त ‘ब’  

3)  फक्त ‘अ’ आस्ण ‘ब’       4) फक्त ‘अ’ आस्ण ‘क’  

 

 

45. पढुीिपैकी कोणते / ती स्वधान / ने योग्य आह े/ त ?  

अ) आयफोम या सेंस्द्रय िेती के्षत्रातीि जगप्रस्सद्च आांतरराष्ट्रीय सांघटनेने प्रस्सद्च केिेल्या 2014 सािच्या मास्हतीनसुार 

जगात सवायस्धक सेंस्द्रय उत्पादक िेतकर् याांची सांख्या भारतामध्ये आह.े  

ब) अमरेरका व चीन जगात अनकु्रम ेदसुर् या व स्तसर् या क्रमाांकावर आहते.  

क) सवायस्धक सेंस्द्रय के्षत्र असिेिा देि ऑतरेस्िया आह.े  

 

1) फक्त ‘अ’ योग्य       2) फक्त ‘ब’ योग्य  

3)  ‘अ’ व ‘ब’ योग्य       4) ‘अ’ व ‘क’ योग्य  

 

 

46. खािीि स्वधाने िक्षात घ्या.  

अ) सांिोधनाच्या के्षत्रातीि प्रस्तष्ठेचा 2015 सािासाठीचा जी. डी. स्बिाय परुतकार सांजय स्मत्ति याांना प्रदान करण्यात आिा.  

ब) घनश्याम दास स्बिाय याांच्या सन्मानाथय के.के. स्बिाय फाउांडेिनने वषय 1991 पासनू हा परुतकार देण्यात सरुुवात केिी.  

 

वरीिपकैी कोणते स्वधान योग्य आह े?  

1) फक्त ‘अ’        2) फक्त ‘ब’  

3)  ‘अ’ व ‘ब’        4) यापकैी नाही.  

 

 

 

47. बाळासाहबे ठाकरे अपघात स्वमा योजनेबाबत खािीिपकैी कोणते स्वधान बरोबर आह े?  

अ) या योजनेंतगयत रतते अपघातातीि जखमींवर पस्हिे 3 स्दवस मोफत उपचार करण्यात येतीि.  

ब)  ‘महात्मा फुिे जन आरोग्य’ योजनसेाठी जे स्नकष आहते तेच या योजनेसाठी िाग ूराहतीि.  

क) या योजनेतीि खचायची मयायदा 30 हजार एवढी आह.े  

 

1) फक्त ‘अ’        2) फक्त ‘ब’  
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3)  वरीि सवय        4) फक्त ‘क’  

 

 

48. पढुीिपैकी कोणते स्वधान योग्य आह े?  

अ) तटेनिेस तटीि ह ेिोखांड, काबयन, क्रोस्मयम आस्ण स्नकेि याांचे सांस्मश्र आह.े  

ब)  काबयनमळेु कास्ठण्य प्राप्त होते.  

क) क्रोस्मअम आस्ण स्नकेिमळेु सांस्मश्रास चकाकी  प्राप्त होते.  

 

1) फक्त ‘अ’        2) फक्त ‘ब’  

3)  फक्त ‘क’        4) वरीि सवय योग्य  

 

 

49. अ) मेंदचू्या पषृ्ठभागावरीि चेतापेिींची सांख्या 10,000 दििक्ष असते.  

ब) प्रौढ माणसाच्या िरीरात 60 – 90 दििक्ष पिेी असतात.  

क) मानवी िरीरातीि सवय पेिी टोकािा टोक िावनू जोडल्यास पथृ्वीभोवती साडेचार फेर् या होऊ िकतीि. 

वरीिपकैी कोणते स्वधान योग्य आह े?  

1) फक्त ‘अ’        2) वरीि स्तन्हीही  

3)  फक्त ‘अ’        4) फक्त ‘क’  

 

 

50. खािीि प्रश्नाच्या सरुुवातीि Y या नावाने एक मखु्य आकृती स्दिेिी आह.े त्याखािी 1, 2, 3, 4 अिा 4 पयाययी आकृत्या 

स्दिेल्या आहते. Y आकृतीतीि चौकोन पणूय करण्याकररता पयाययातीि कोणती आकृती तांतोतांत बसेि ?  

      

  

 

 

  

   

 

 

51. खािीि प्रश्नाांमध्ये सरुूवातीस एक घडी न घातिेिा कागद स्दिेिा आह.े त्यावर स्वस्िष्ट नक्षी काढिेिी आह.े त्या 

कागदािा आकृतीत दाखस्वल्याप्रमाणे स्बांद ुरेषवेर घडी घातल्यास तो कसा स्दसेि ते पयाययातनू िोधा.  
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(1)          (2)    (3)        (4)  

 

52.  पढुीि प्रश्नात आकृत्याांचा सांच स्दिेिा आह.े त्यापसै्क एक आकृती सोडून इतर सवय आकृत्या स्वस्िष्ट बाबतीत समान 

आहते. अिी इतराांपेक्षा वेगळी (स्वसांगत) असणारी आकृती िोधनू काढा.  

 

 

 

(A)          (B)   (C)       (D)  

 

1) B        2) D  

3)  C       4) A  

 

 

53. अ) माझी तथापना 1 जिैु, 1948 रोजी झािी.  

ब) मी देिातीि पस्हिी स्वकास बँक होय.  

क) माझे मखु्यािय नवी स्दल्िी येथे आह.े  

ड) मध्यम व मोठ्या उद्योगाांना स्वत्तीय तसेच स्बगर – स्वत्तीय साहाय्य ह ेमाझे कायय आह.े  

बरोबर स्वधानाांचा स्वचार करून योग्य पयायय ओळखा.  

 

1) भारतीय औद्योस्गक पत व गुांतवणकू महामांडळ (ICICI)  

2) भारतीय औद्योस्गक स्वत्त महामांडळ (IFCI)  

3) भारतीय औद्योस्गक स्वकास बँक (IDBI)  

4) भारतीय औद्योस्गक गुांतवणकू बँक मयायस्दत (IIBI)  

 

 

54. पढुीिपैकी कोणत्या देिाचा मानव स्वकास स्नदेिाांक सवांत कमी आह.े (HDR-2014)  

 

1) सौदी अरेस्बया       2) नायजेररया  

3)  उत्तर कोरीया        4) स्समरुा स्िओन  

 

 

55. दादाभाई नौरोजींच्या मते 1868 मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न स्कती होते ?  

 

1) ₹ 15       2) ₹  20  

HH II JƖ KK 
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3)  ₹  25        4) ₹  30  

 

 

56. अ) आठव्या योजनचेा कािावधी 1 एस्प्रि, 1992 ते 31 माचय, 1997  

ब) मखु्यभर – मानव स्वकास स्कां वा मनषु्ट्यबळ स्वकास  

क) आठव्या योजनेपासनू सरकारने पणुयपणे ‘सचूक स्नयोजन’ चा अविांब केिा.  

 

1) फक्त ‘अ’ आस्ण ‘ब’ बरोबर      2) फक्त ‘क’ बरोबर  

3)  ‘अ’, ‘ब’ आस्ण ‘क’ बरोबर      4) फक्त ‘अ’ बरोबर  

 

 

57. महात्मा गाांधींबद्ङि खािीि स्वधानाांचा अभ्यास करून योग्य स्वधाने स्नवडा.  

फर्धान – (अ) : असहयोग आांदोिनाच्या तथस्गतीमळेु सन 1924 च्या बेळगाव अस्धवेिनात कॉ ांग्रसे – िीग स्वभक्त  

फर्धान – (ब)  : सन 1924 च्या बेळगाव अस्धवेिनाचे अध्यक्ष म्हणनू गाांधीजींची स्नवड झािी होती.    

1) स्वधान ‘ब’ बरोबर, मात्र ‘अ’ चकू     2) स्वधान ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही चकू  

3)  स्वधान ‘अ’ बरोबर, मात्र ‘ब’ चकू     4) दोन्ही स्वधाने बरोबर आहते.  

 

58. सन 1946 च्या स्त्रमांत्री योजनेत खािीिपैकी कोणत्या मदु्याांच्या समावेि होता ?  

अ) स्िस्टि प्राांत व सांतथाने स्मळून एक सांघराज्य स्नमायण व्हाव.े  

ब)  धास्मयक मदु्याांवर बहुमताद्वारे स्नणयय घणे्यात यावा.  

क) प्राांताचे ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ या तीन गटाांत स्वभाजन करावे.  

ड) प्राांत व सांतथानाांना िोकसांख्येच्या आधारे प्रस्तस्नस्धत्व द्यावे.  

 

1) ‘अ’ व ‘ब’        2) ‘ब’ व ‘ड’  

3)  ‘अ’ व ‘ड’        4) वरीि सवय  

 

 

59. खािीि स्वधानाांचा योग्य अभ्यास करून अचकू स्वधाने स्नवडा.  

फर्धान – (अ) : खासगी िैक्षस्णक सांतथेत आरक्षणाची तरतदू करण्याचा राज्यसांतथेिा अस्धकार  

फर्धान – (ब) : अल्पसांख्याक िैक्षस्णक सांतथा आरक्षणासाठी अपवाद असतात.  

 

1) स्वधान ‘अ’ बरोबर ‘ब’ चकू      2) स्वधान ‘ब’ बरोबर ‘अ’ चकू  

3)  दोन्ही स्वधान ेचकू       4) दोन्ही स्वधाने बरोबर  

 

 

60. इांस्दरा आवास योजनेबाबत खािीि स्वधानाांचा अभ्यास करून योग्य पयायय स्नवडा.  

फर्धान – (अ) : या योजनेतीि िाभाथी स्नवड ग्रामसभेमाफय त होते.  

फर्धान – (ब) : या योजनेनसुार घर बाांधण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आह.े  

 

1) स्वधान ‘अ’ बरोबर ‘ब’ चकू      2) दोन्ही स्वधाने बरोबर  
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3)  स्वधाने ‘ब’ बरोबर ‘अ’ चकू      4)  दोन्ही स्वधान ेचकू  

 

 

61. आांतरराष्ट्रीय नाणसे्नधी या सांतथेचा पढुीिपैकी कोणता उद्ङिे नाही ?  

 

1) आांतरराष्ट्रीय नाणे सहकायायिा प्रोत्साहन दणेे.     

2) आांतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या स्वततारासाठी आस्ण समतोि वदृ्चीसाठी मदत करणे.  

3) स्वस्नमय स्तथरतेिा प्रोत्साहन देण.े  

4) सवय पयायय अयोग्य  

 

62. खािीि स्वधानाांचा अभ्यास करून योग्य पयायय स्नवडा.  

कथन : जर रेफ्रीजरेटरच्या फ्रीजरमध्ये बफायचा थर जमा झािा तर स्ितकरण प्रस्क्रया व्यवस्तथत पार पडत नाही  

कारण : बफय  हा उष्ट्णतेचा दवुायहक आह.े  

 

1) कथन व कारण बरोबर, मात्र कारण बरोबर, मात्र कारण योग्य तपष्टीकरण देत नाही.  

2) कथन बरोबर, कारण चकू  

3) कथन चकू, कारण बरोबर  

4) कथन व कारण बरोबर असनू कारण योग्य तपष्टीकरण देते.  

 

 

63. अस्मबाबाबत खािीि स्वधानाांचा अभ्यास करून योग्य पयायय स्नवडा.  

फर्धान – (अ) : पणूय वाढ झािेल्या अस्मबामध्ये प्रजननास सरुुवात होते.  

फर्धान – (ब) : अस्मबामध्ये अिैंस्गक प्रजनन होते.  

 

1) दोन्ही स्वधाने चकू       2) स्वधाने ‘अ’ बरोबर, ‘ब’ चकू  

3)  स्वधाने ‘ब’ बरोबर, ‘अ’ चकू      4) दोन्ही स्वधाने बरोबर  

 

 

64. बािी पररषदचेा खािीिपकैी कोणता उद्ङिे होता ?  

फर्धान – (अ) : सन 2020 पयंत हररत वायूांच ेउत्सजयन 25 ते 40 टक्के कमी करणे.  

फर्धान – (ब) : सन 2050 पयंत हररत वायूांचे उत्सजयन 50% कमी करणे. 

 

1) फक्त स्वधान ‘अ’ बरोबर      2) फक्त स्वधान ‘ब’ बरोबर  

3)  स्वधान ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही बरोबर     4) स्वधान ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही चकू  

 

 

65. तवातांत्र्य चळवळीतीि पढुीि घटना योग्य कािानरुुप िावा.  

अ) पास्कततान स्दवस साजरा      ब) अटॅिी घोषणा  

क) नेहरूां च्या अध्यक्षतेखािी सरकारचे सांघटन    ड) मतुिीम िीगच्या प्रत्यक्ष काययवाही स्दवस  
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1) ‘अ’ – ‘ब’ – ‘ड’ – ‘क’      2) ‘अ’ – ‘ड’ – ‘क’ – ‘ब’  

3)  ‘ब’ – ‘क’ – ‘ड’ – ‘अ’      4) ‘अ’ – ‘ड’ – ‘ब’ – ‘क’   

 

 

66. घटना सस्मती ही ‘स्हांदूांची सांतथा’ होती अिी टीका पढुीिपकैी कोणी केिी होती ?  

 

1) िॉडय सायमन       2) महुम्मद अिी जीना  

3)  सर अब्बास अिी       4) राजा रामनांदी   

 

 

67. भारतात काही प्रदेिाांमध्ये सरकारद्वारा ‘केिरी डाळी’ वर प्रस्तबांध आणिा गेिा आह.े खािीिपैकी कोणत्या याचा पररणाम 

स्दसनू आिा होता ?  

 

1) डोळे        2) दोन्ही पाय  

3)  कमरेखािीि सवय अवयव      4) मेंद ू 

 

 

68. महाराष्ट्रातीि कोकण स्कनारपट्टीबद्ङि खािीिपकैी कोणते स्वधान अचकू आहते ?  

 

1) सह्याद्री पवयताचा प्रततारभांग होऊन कोकण स्कनारपट्टी तयार झािी.  

2) याची दस्क्षण – उत्तर िाांबी 720 स्क.मी. आह.े  

3) उत्तरेकडे याची रुां दी कमी तर दस्क्षणेकडे जातत आह.े  

4) कोकणच ेके्षत्रफळ महाराष्ट्राच्या जवळपास दहा टक्के आह.े  

 

 

69. खािीि पवयतराांगाांचा पस्िमकेडून पवूकेडे योग्य क्रम िावा.  

 

1) सातपडुा – मकैाि – महादेव – राजमहि    2) मकैाि – महादवे – सातपडुा – राजमहि 

3)  राजमहि – महादवे – मकैाि – सातपडुा    4) सातपडुा – महादेव – मकैाि – राजमहि  

 

 

70. “सतीची चाि म्हणजे िास्त्राच्या सांमतीचे केिेिा खनू आह.े” ह ेकथन कोणत्या समाजसधुारकाचे आह े?  

 

1) ईिरचांद्र स्वद्यासागर       2) कृष्ट्णिास्त्री स्चपळूणकर  

3)  सर अहमद खान       4) राजा राममोहन रॉय  

 

 

71. उत्तरेकडून दस्क्षणकेडे गेल्यास खािीिपैकी पास्कततानी िहराांचा कोणता क्रम योग्य ठरेि ?  

 

1) इतिामाबाद – गजुरावािा – पेिावर – मिुतान    2) पेिावर – गजुरावािा – मिुतान – इतिामाबाद  
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3)   पेिावर – इतिामाबाद – गजुरावािा – मिुतान    4) इतिामाबाद – मिुतान – पेिावर - गजुरावािा  

 

 

72. खस्नजसांपत्तीबाबत महाराष्ट्रातीि पररस्तथती खािीिपैकी किी आह े?  

अ) खस्नजसांपत्तीबाबत फारसी समाधानकारक नाही.  

ब) खस्नजाांचे अत्यांत स्वषम स्वतरण  

क) महाराष्ट्राच्या पवूय व दस्क्षण भागात खस्नज उत्पादन  

ड) बहुतेक सांपत्ती ही तफस्टकी व रूपाांतररत खडकात आढळते.  

 

1) ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’       2) ‘ब’ व ‘ड’  

3)  वरीि सवय बरोबर       4) ‘अ’, ‘ब’ व ‘ड’  

 

 

73. जीवनवततमुानाबाबत खािीि स्वधानाांचा अभ्यास करून योग्य स्वधान ेस्नवडा.  

फर्धान – (अ) : कोणत्याही पोषणपातळीतीि सवय सजीवाांच्या एकस्त्रत िषु्ट्क वजनाच्या द्रव्यसांचयािा जीवनवततमुान असे 

 म्हणतात.   

फर्धान – (ब) : सवयसामान्यपणे 70 ते 80% जीवनवततमुान एका पातळीकडून दसुर् या पातळीत हतताांतररत होते.  

1) स्वधान ‘ब’ बरोबर, मात्र स्वधान ‘अ’ चकू    2) दोन्ही स्वधाने बरोबर  

3)  दोन्ही स्वधान ेचकू       4) स्वधान ‘अ’ बरोबर, मात्र स्वधान ‘ब’ चकू  

 

 

74. स्नस्ष्ट्क्रय स्वरोध हा स्सद्चान्त कोणी माांडिा होता ?  

 

1) िो. स्टळक        2) अरस्वद घोष  

3)  गोपाळ कृष्ट्ण गोखिे       4) महात्मा गाांधी  

 

 

75. सांन्यािी स्वद्रोहाबाबत खािीिपैकी कोणती स्वधाने अचकू आहते ते स्नवडा.  

अ) तीथययाते्रस इांग्रजाांनी प्रस्तबांध केल्याने सांन्यािी सांतप्त  

ब) स्द्वजनारायण व केना सरकार याांचे नेततृ्व  

क) वॉरन हसे्तटांग्जद्वारे या उठावाचे दमन करण्यात आिे.  

ड) बांस्कमचांद्र चट्टोपाध्याय याांच्या ‘आनांदमठ’ मध्ये उल्िेख.  

 

1) ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’        2) ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’  

3)  ‘अ’ व ‘ड’        4) सवयच योग्य  

 

 

76. एिोरा येथीि सपु्रस्सद्च ‘दिावतार मांस्दर’ खािीिपकैी कोणी तयार केिे ?  

 

1) दांस्तदगुय        2) अमोघवषय – I  
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3)  कृष्ट्ण – I        4) इांद्र – I  

 

 

77. भारत व म्यानमार याांच्यामध्ये सीमा स्नधायररत करणारी खािीिपैकी कोणती पवयतराांग आह े?  

 

1) खासी, पटकोई आस्ण अराकान योमा     2) अकाई पवयतराांग  

3)  गे्रट स्डव्हायस्डांग रेंज       4) वरीिपकैी नाही.  

 

 

78. खािीिपैकी कोणत्या सांतथानाांसाठी बनस्विेिी घटना तवत: गाांधीजींनी तयार केिी होती ?  

 

1) सातारा सांतथान       2) बडोदा सांतथान  

3)  औ ांध सांतथान       4) यापकैी नाही.  

 

 

79. हिीि नावाचा रग्ज खािीिपकैी कोणत्या वकृ्षाच्या फुिापासनू बनस्वतात ?  

1) स्िांब        2) भाांग  

3)  गिुाब        4) तळुस  

 

 

80. A, B, C, D, E, F ही मिेु त्याच क्रमान ेएका मोजाभोवती वतुयळाकार बसिी आहते. प्रथम A आस्ण C याांनी आपापसात 

जागा बदिल्या व नांतर E व F याांनी परतपरात जागा बदिल्या तर आता D जवळ कोण बसिे आह े?  

 

1) B व F        2) E व A  

3)  A व F        4) C व F 

 

 

81. प्रश्नस्चन्हाच्या जागी योग्य पयायय स्नवडा.  

 

3 C 2 B 4 A 

27 A ? 64 B 

9 C 4 A 16 B 

  

1) 8 C        2) 12 B  

3)  16 C        4) 18 C  

 

 

82. महाराष्ट्र जमीन महसिू अस्धस्नयमानसुार खािीिपकैी कोणते कायय तिाठी करतो ?  

 

1) गावातीि जमीनधारकाांची नोंद ठेवणे.     2) गावातीि महसिू गोळा करणे.  
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3)  गावातीि रेिनकाडय स्वतरण करणे.     4) वरीि सवय  

 

 

83. बांधने कमी करून खासगी के्षत्रािा वाव देणारे स्नयोजन म्हणजे सचूक स्नयोजन होय. अिा सचूक स्नयोजनाचा भारतान े

कोणत्या पांचवास्षयक योजनेत पणूयत: तवीकार केिा ?  

 

1) आठवी पांचवास्षयक योजना      2) पस्हिी पांचवास्षयक योजना  

3)  दसुरी पांचवास्षयक योजना     4) सातवी पांचवास्षयक योजना 

 

 

84. स्विेष आस्थयक के्षत्र कायदा 2005 बाबत खािीिपकैी कोणती स्वधाने बरोबर आहते ?  

अ) स्वकासकाांना सीमािलु्क व अबकारी करापासनू मकु्तता  

ब) सेझपासनू प्राप्त उत्पन्नावर दहा वषांसाठी आयकर मकु्तता  

क) भाांडविी नफा करापासनू मकु्तता  

ड) िांभर टक्के परकीय गुांतवणकुीस मान्यता  

 

1) ‘ब’ व ‘क’        2) फक्त ‘ड’  

3)  ‘ब’, ‘क’ आस्ण ‘ड’       4) वरीि सवय  

 

 

85.   
  

 

            

 

  

 

1) 100       2) 105  

3)  200        4) 6   

 

 

86. एका घड्याळात प्रत्येक तासािा स्जतके वाजिे असतीि स्ततके टोि पडतात, म्हणजे एक वाजता एक टोि, दोन जावता 

दोन टोि याप्रमाणे तर 24 तासाांत एकूण स्कती टोि पडतीि ?  

 

1) 154        2) 156  

3)  158        4) 152  

 

 

87.        

35 

73 

97 

47 

17 

103 

41 

45  

? 

4  10 8 36 6 24 7 42 



 

Officers Online Academy (OOAcademy) For UPSC &  MPSC  Combine Prelims Test Series – 2020  

 

 
 

 

1) 6         2) 8  

3)   10         4) 12  

 

 

 

88. जोड्या िावा.  

 

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

अ) स्वहीर जिस्सांचन  I)    55% 

ब) कािवा जिस्सांचन  II)  22.5% 

क) तिाव जिस्सांचन  III) 14.5%  

ड) उपसा जिस्सांचन  IV) 8%  

 

 अ  ब  क  ड  

1)  I  II  III  IV  

2)  II  IV  I  III  

3)  I  III  II  IV  

4)  यापकैी नाही  

 

 

89. पढुीि स्वधानाांचा स्वचार करा.  

अ) असॅ्सड िाव्हामध्ये स्सस्िकाांचे प्रमाण ह ेअस्धक असते.   ब)  बेस्सक िाव्हा हा घट्ट असतो.  

क) बेस्सक िावहामध्ये स्सस्िकाांचे प्रमाण ह ेजातत असते.   ड) असॅ्सड िाव्हा हा प्रवाही नसतो.  

 

1) ‘अ’ व ‘ब’ बरोबर तर ‘क’ व ‘ड’ चकू     2) ‘अ’ व ‘क’ बरोबर तर ‘ब’ व ‘ड’ चकू  

3)  ‘अ’ व ‘ड’ चकू तर ‘ब’ व ‘क’ बरोबर     4) ‘ब’ व ‘क’ चकू तर ‘अ’ व ‘ड’ बरोबर  

 

 

 

90. खािीि नकािामध्ये बरोबर जमातीचे तथान ओळखा.  

       ‘अ’   ‘ब’   ‘क’   ‘ड’  

1) बांजारा   बागरी   असरु   अहीर  

2) असरु  अहीर   बागरी   बांजारा  

3) अहीर   बागरी   असरु   बांजारा  

4) बागरी   अहीर   असरु  बांजारा    

 

5 9 8 ?  
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91. खािीिपैकी कोणते स्वधान बरोबर आह े?  

 

1) भारतामध्ये िाि मदृा ही भारतीय द्वीपकल्पीय पठाराच्या पररघावर आढळते.  

2) जाांभी मदृा उांच भागापेक्षा सखि भागामध्ये जातत आम्िीय असते.  

3) गाळाच्या मदृेमध्ये पोटॅि व फॉतफरसची कमतरता असते.  

4) काळ्या मदृेमध्ये फॉतफरस, नायरोजन व सेंस्द्रय द्रव्याांच ेप्रमाण अस्धक असते.  

 

 

92. खािीि नकािामध्ये दियस्विेिे समदु्रप्रवाह ओळखा.  

 

1) बैंगिुा, फॉकिँड  

2) कॅनरी, हांबोल्ट  

3) अघलु्हास, स्गनीया  

4) बैंगिुा, स्गनीय 

 

 

93. ‚तमुची आई मरण पाविेिी नाही, ती झोपिेिी आह,े स्तिा जागवा” असा अथयपणूय सांदेि कोणी स्दिा ?  

 

1) बा. ग. स्टळक, तवदेिी चळवळ     2) अनॅी बेझांट, होमरुि चळवळ  

3)  िीिाताई पाटीि, छोडो भारत चळवळ     4) तवामी स्ववकेानांद, रामकृष्ट्ण स्मिन  

 

 

94. आयय मस्हिा समाज काढण्यासाठी मागचा पांस्डता रमाबाई ांचा कोणता हते ूहोता ?  

 

1) स्स्त्रयाांचे ज्ञान वाढवावे.  

2) स्स्त्रयाांना कोणत्याही स्वषयाचा स्वचार करण्याची व आपिे बोिनू दाखस्वण्याची सवय िागावी.  

3) नीती, सन्मागय व धमय याांचा सामान्य बोध व्हावा.  

4) वरीिपकैी सवय  

 

 

95. जोड्या िावा.  

 

‘अ’ गट ‘ब’ गट 

अ) 1887  I)    अमिग मटेेड सोसायटी ऑफ रेल्वे सव्हट्ंस ऑफ इांस्डया  

ब) 1897  II)  कुल्यायच्या तवदेिी स्मिमध्ये सांप  

क) 1910  III) कामगार स्हतवधयक सभा  

ड) 1910  IV) सोिि सस्व्हयस िीग  



 

Officers Online Academy (OOAcademy) For UPSC &  MPSC  Combine Prelims Test Series – 2020  

 

 

  अ  ब  क  ड  

1)  I  III  IV  II  

2)  III  I  IV  II  

3)  II  I  III  IV  

4)  I  II  IV  III  

 

 

96. पढुीिपैकी चकुीचा मदु्ङा स्नवडा.  

अ) मळुिी धरणाबाबत िेतकर् याांमध्ये जागतृी करण्यासाठी तात्यासाहबे केळकराांच्या अध्यक्षतेखािी स्डसेंबर 1920 रोजी 

स्वराट सभेच ेआयोजन करण्यात आिे होते.  

ब) इांस्ग्िि कां पनी स्वांडसरने धरणावर जिस्वद्यतु प्रकल्प सरुू करण्यासाठी िेतकर् याांवर अन्याय केिा होता.  

 

1) ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही       2) फक्त ‘अ’  

3)  फक्त ‘ब’        4) दोन्ही चकू  

 

 

97. अ) A x B चा अथय आह.े A हा B चा भाऊ आह.े  

ब) A  B चा अथय आह.े A हा B चा बहीण आह.े  

क) A + B चा अथय आह.े A हा B चा वडीि आह.े  

ड) A - B चा अथय आह.े A हा B चा आई आह.े  

तर S ही R ची भाची आह ेह ेकोणत्या स्वधानातनू कळते ?  

 

1) S x T   J + R       2) R  M – S + T  

3)  R – M  S x T       4) T   R x P – S  

      

 

98. प्रश्नस्चन्हाच्या स्ठकाणी कोणती आकृती येईि ?  

 

 

 

 

 

 

1) 1    2) 2    3) 3    4) 4  

 

99. फर्धाने : सवय स्बस्ल्डांग स्खडकी आहते.  

? 

C 

C C 
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कोणतेही खळेणे स्बस्ल्डांग नाही.  

काही वाघ खळेणे आहते.  

फनष्कर्व :  

अ) काही वाघ स्बस्ल्डांग आहते.     ब) काही स्खडकी वाघ आहते.  

क) सवय स्नष्ट्कषय योग्य      ड) काही स्खडक्या खळेणे आहते.  

 

1) सवय स्नष्ट्कषय योग्य      2) सवय स्नष्ट्कषय अयोग्य  

3)  केवळ ‘अ’ व ‘ब’ योग्य     4) केवळ ‘क’ व ‘ड’ योग्य  

 

 

100. मुांबई व धळेु यातीि अांतर 220 स्क.मी. आह.े एक रेल्वे मुांबईहून धळु्यािा 80 स्क.मी. तास वेगाने स्नघािी.  

30 स्मस्नटाांनांतर धळु्याहून मुांबईिा 100 स्क.मी. / तास वेगाने दसुरी रेल्वे स्नघािी तर त्या एकमकेींना मुांबईहून स्कती स्क.मी. 

अांतरावर भटेतीि ?  

 

1) 120 स्क.मी.       2) 130 स्क.मी.  

3)  140 स्क.मी.       4) 150 स्क.मी.   
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मोफत सिरिज िोडवा 10 Test 

1 महाराष्ट्र पोऱीस भरती ऑनलाइन टेस्ट टेस्ट िोडवा 

2 महाराष्ट्र पोऱीस भरती चॅनेऱ Join जॉइन किा  

3 महाराष्ट्र पोऱीस भरती Group Join जॉइन किा  

4 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 1 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

5 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 2 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

6 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 3 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

7 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 4 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

8 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 5 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

9 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 6 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

10 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 7 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

11 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 8 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

12 पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 9 
टेस्ट िोडवा 

https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-series/
https://t.me/policebharti_chat
https://t.me/policebharti_chat
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-1/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-2/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-3/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-4/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-5/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-6/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-7/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-8/
https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-9/
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टेस्ट लऱ िंक 

13 

पोऱीस भरती मोफत ऑनऱाइन टेस्ट No. 10 

टेस्ट लऱ िंक टेस्ट िोडवा 

14 

महाराष्ट्र पोऱीस भरती अभ्यासक्रम डाउनऱोड 
करा  

 

https://mazasarav.com/police-bharti-free-mock-test-no-10/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.propoint.ooacademy
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