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1) वदय प्रश्नऩस्ु ततक 100 अननलामय प्रश्न आशे त. प्रश्नाॊची उत्तये लरहशण्माव वरु
ु लात कयण्माऩल
ू ी मा प्रश्नऩस्ु ततकेत वलय प्रश्न आशे त ककॊ ला नाशी
तमाची खात्री करुण घ्माली. अवा तवेच अन्म काशी दोऴ आढऱल्माव शी प्रश्नऩुस्ततका वभलेषकाॊकडून रगेच फदरून घ्माली.

2) आऩरा ऩयीषा – क्रभाॊकमा चौकोनाॊत न वलवयता फॉर ऩेन लरशाला.

3) लय छाऩरेल्मा प्रश्नऩुस्ततका क्रभाॊक तुभच्मा उत्तयऩत्रत्रकेलय

ऩयीषा क्रभाॊक

केंद्राची वॊकेताषये

ळेलटचा अॊक

वलळीष्ट जागी उत्तयऩत्रत्रकेलयीर वूचनेप्रभाणे न वलवयता नभूद कयाला.

4) अ ) मा प्रश्नऩुस्ततकेतीर प्रत्मेक प्रश्नारा 4 ऩमायमी उत्तये वूचवलरी अवून त्माॊना 1, 2, 3, आणण 4 अवे क्रभाॊक हदरेरे आशे त. त्मा चाय

उत्तयाॊऩैकी वलायत मोग्म उत्तयाचा क्रभाॊक उत्तयप्रत्रत्रकेलयीर वूचनेप्रभाणे तुभच्मा उत्तय ऩत्रत्रकेलय नभूद कयाला. अळा प्रकाये उत्तयऩत्रत्रकेलय उत्तय
क्रभाॊक नभद
ू कयताॊना तो वॊफॊधधत प्रश्न क्रभाॊका वभोय छामाॊककत करुन दळयवलरा जाईर माची काऱजी घ्माली. माकरयता पक्त काळ्माळाई चे
फॉर ऩेन लाऩयाले. ऩेस्न्वर ल ळाईचे ऩेन लाऩरु नमे.

फ) आमोगाने ज्मा वलऴमावाठी भयाठी फयोफय इॊग्रजीभाध्मभ वलहशत केरेरे आशे. त्मावलऴमाचा प्रत्मेक प्रश्न भयाठी फयोफय इॊग्रजी बाऴेत दे खीर

छाऩण्मात आरा आशे. त्माभधीर इॊग्रजीतीर ककॊ ला भयाठीतीर प्रश्नाभध्मे भुद्रणदोऴाभुऱे अथला अन्म कायणाभुऱे वलवॊगती ननभायण झाल्माची ळॊका
आल्माव, उभदे लयाने वॊफॊधधत प्रश्न ऩमायमी बाऴेतीर प्रश्नाॊळी जोडून ऩशाला.

5) वलय प्रश्नाॊना वभान गुण आशे त. मा ततल वलयप्रश्नाॊची उत्तये द्मालीत . घाईभुऱे चुका शोणाय माची दषता घेऊनच ळक्म नततक्मा लेगाने प्रश्न
वोडलाली.क्रभाॊने प्रश्न वोडवलणे श्रेमतकय आशे ऩण एखादा प्रश्न कठीण लाटल्माव त्मालय लेऱ न घारवलता ऩुढीर प्रश्नाॊकडे लऱाले. अळाप्रकाये
ळेलट च्मा प्रश्नाऩमंत ऩोशोचल्मानॊतय लेऱ लळल्रक याहशल्माव कठीण म्शणून लगऱरेल्मा प्रश्नाॊकडे ऩयतणे वोईतकय ठये र.

6) उत्तयऩत्रत्रकेत एकदा नभूद केरेरे उत्तय खोडता मेणाय नाशी.नभूद केरेरे उत्तय खोडून नव्माने उत्तय हदल्माव ते तऩावरे जाणाय नाशी.

7) प्रततत
ु ऩयीषेच्मा उत्तयऩत्रत्रकाॊचे भल्
ू माॊकन कयताना उभेदलयाच्मा उत्तयऩत्रत्रकेतीर मोग्म उत्तयाॊनाच गुण हदरे जातीर. तवेच उभेदलायाने लततनु नष्ठ

फशु ऩमायम तलरुऩाच्मा प्रश्नाॊची हदरेल्मा चाय उत्तयाॊऩैकी वलायत मोग्म उत्तये च उत्तयऩत्रत्रकेत नभूद कयालीत. अन्मथा त्माॊच्मा उत्तयऩत्रत्रकेत
वोडवलरेल्मा प्रत्मेक चाय चुकीच्मा उत्तयाॊवाठी एक प्रश्नाचे गुण लजा कयण्मात मेतीर
.

आमोग ताकीद (नभुना)
या प्रश्नपत्रिके साठी आयोगाने त्रित्रहत के लेली िेळ संपेपयंत ही प्रश्नपुत्रततका आयोगाची मालमत्ता असून ती परीक्षा कक्षात उमेदिाराला परीक्षेसाठी िापरण्यास देण्यात
येत नाही. ही िेळ संपे पयंत सदरप्रश्न पुत्रततके ची प्रत/प्रती त्रकंिा सदर प्रश्नपुत्रततके तील काही आशय कोणत्याही तिरुपात प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष पणे कोणत्याही व्यक्तीस
पुरत्रिणे, तसेच प्रत्रसध्द करणे हा गुन्हा असून अशी कृ ती करणाऱ्या व्यक्तीिर शासनाने जारी के लेल्या परीक्षामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रत्रतबंध करण्याबाबतचा
अत्रधत्रनयम - 82 यातील तर तुदीनुसार तसचे प्रचत्रलत कायद्याच्या तरतुदी नुसार कारिाई करण्यात येईल. ि दोषी व्यक्ती कमाल एक िषााच्या कारािासाच्या
आत्रण/त्रकंिा रुपये एक हजार रकमेच्या दडं ाच्या त्रशक्षेस पाि होईल तसेच या प्रश्नपत्रिके साठी त्रित्रहत के लेली िेळ संपण्याआधी ही प्रश्नपत्रिका अनात्रधकृ त पणे
बाळगणे हा सुध्दा असून तसे करणारी व्यक्ती आयोगाच्या कमाचारी िृदं ापैकी तसेच परीक्षेच्या पयािक्ष
े कीय िृदं ापैकी असली तरीही अशा व्यक्ती त्रिरुध्द उक्त
अत्रधत्रनयमानुसार कारिाई करण्यात येईल ि दोषी व्यक्ती त्रशक्षेस पाि होईल.
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ऩयीषाथीचे स्ल-आकरन
अ.क्र.

1.

याज्मव्मलतथा

2.

अथयव्मलतथा

3.

इनतशाव

4.

बुगोर

5.



वलऴमाचे नाल

एकूण
प्रश्न

(वाभान्म अध्ममन चाचणी GS-1)

भी

वोडलरेरे
प्रश्न

फयोफय

चुक

चक
ु रेल्मा

कोणत्मा

घटकावाठी

चक
ु रे

केरेरे

घटकालय

अभ्मावाचे
ननमोजन

वा. वलसान

6.

ऩमायलयण

7.

चारू घडाभोडी

भी अळी खात्री दे तो की चुकरेल्मा घटकालयती अभ्माव करुन बवलष्मात त्मा चुका टाऱे र.

कच्मा काभावाठी जागा/ Space For Rough Work
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1. न्मर
ू ॉ डच्मा आलतव वायणीतीर प्रभख
ु लैशळष््मे वलचायात
घ्मा.

अ) म्शणून 56 भूरद्रव्माॊऩक
ै ी न्मर
ू ॉ ड्व कॅस्ल्ळमभऩमंतच

6. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) अरैंधगक प्रजननात, दोन जनकाॊऩावून नलीन स्जलाची
ननलभयती गण
ु वूत्री वलबाजनाने शोते.

भूरद्रव्माॊची भाॊडणी करु ळकरा.

फ) अरैंधगक प्रजननाॊभध्मे प्रजनन लेगाने शोते.

ऩहशल्मा भूरद्रव्माप्रभाणे शोते.

1) दोन्शी वलधाने फयोफय

फ) कॅस्ल्ळमभनॊतय प्रत्मेक आठव्मा भूरद्रव्माचे गण
ु धभय
ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी वलधाने फयोफय
3) अ फयोफय, फ चूक

2) दोन्शी वलधाने चूक
4) अ चूक, फ फयोफय

2. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) वॊप्रलन प्रकक्रमेभुऱे ऩथ्
ृ लीलयीर शलाभान थॊड

फ) वाधायऩणे जेव्शा शला प्रवयण ऩालते आणण थॊड शोते
तेव्शा वॊघनन प्रककमा घडून मेते.

ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी वलधाने फयोफय
3) अ फयोफय, फ चूक

2) दोन्शी वलधाने चक
ू
4) अ चूक फ फयोफय

3. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) आम्र आणण धातू माॊच्मा प्रकक्रमेद्लाये षाय आणण

ऩमायमी उत्तये :

3) अ फयोफय, फ चूक

2) दोन्शी वलधाने चूक
4) अ चूक, फ फयोफय

7. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) एकऩेळीम अलभफात चेतावॊतथा अवते.

फ) गाॊडुऱाच्मा ळयीयात मेताऩेळी एकत्र मेऊन त्माॊचे ऩज
ॊु
तमाय शोते.

ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी वलधाने फयोफय
3) अ फयोफय, फ चूक

2) दोन्शी वलधाने चूक
4) अ चूक, फ फयोफय

8. भूत्रवऩॊडा शोणाऱ्माउत्वजवन प्रकक्रमेतीर वलवलध कक्रमाॊचा क्रभ
खारीरप्रभाणे अवतो ?
1)

गाऱणे, ऩन
ु :ळोऴण, तत्रलणे (तत्रालशोणे) आणण

उत्वजयन.

शामड्रोजन लामू तमाय शोतात.

2). तत्रलणे, गाऱणे, ऩन
ु :ळोऴण आणण उत्वजयन.

ऩाणी, माॊची ननलभयती शोते.

4) गाऱणे, तत्रलणे,ऩन
ु :ळोऴण आणण उत्वजयन

फ) आम्र आणण आम्रायी माॊच्मा वशमोगातून षाय आणण
क) धातूॊची ऑक्वाईड आणण आम्राॊच्मा वॊमोगातून षाय
आणण ऩाणी तमाय शोते.

लयीर वलधानाॊऩक
ै ी अमोग्म वलधाने ननलडा.
1) अ, फ

3) अ, फ, क

2) फ, क

4) लयीरऩैकी नाशी.

4. शरटभव द्रालणाफाफत खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) लरचेन मा थॅरोपामटा गटातीर लनतऩतीऩावून तमाय
केरे जाते.

फ) शे रार यॊ गाचे द्रालण आम्र ककॊ ला आम्रायी नवते.
ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी वलधाने फयोफय
3) अ फयोफय, फ चूक

2) दोन्शी वलधाने चूक
4) अ चूक, फ फयोफय

5. केळ्माच्मा वारीव ननवगवत: वलघटनावाठी ककती कारालधी
रागतो?

1) 1 आठडा

3) 2 ते 3 आठलडे

www.reliableacademy.com

2) 2 आठलडे

3) ऩन
ु :ळोऴण, गाऱणे, तत्रलणे आणण उत्वजयन
9. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) भानलाचे लम लाढते तवे भें दच
ू े लजन कभी शोते.

फ) ळयीयाच्मा लजनाच्मा 1.46% लजन भें दच
ू े अवते.
ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी फयोफय

3) अ फयोफय, फ चूक

2) दोन्शी चक
ू

4) अ चूक, फ फयोफय.

10. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) पक्त यलॊथ कयणाच्मा प्राण्माॊच्मा ळयीयात आणण
भनष्ु माच्मा ळयीयात वेल्मर
ु ोज शे वलकय तत्रलते.

फ) प्राण्माॊऩेषा भनष्ु माच्मा डोळ्माभध्मे ळॊकुऩेळी कभी
अवतात.

क) भानलाच्मा भुखाभध्मे राऱ ननभायण झारी नाशी तय
त्माव अन्नाची चल घेता मेणाय नाशी.

लयीर वलधानाॊऩक
ै ी मोग्म वलधान/ने ननलडा.

4) 3 ते 4 आठलडे
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15.

आॊतयद्रव्मजाशरकाॊ वॊदबावत खारीर वलधाने वलचायात
घ्मा:

अ) शी ऩेळी अॊतगयत लशनव्मलतथा आशे.

फ) शी एकभेकाॊळी जोडरेल्मा ल तयर ऩदाथायनी बयरेल्मा
वूक्ष्भनलरका आणण ऩट माॊची वलततीणय जालरका
शोम.

ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी वलधाने फयोफय
ऩमावमी उत्तये :
1) पक्त अ
3) पक्त क
11.

12.

3) अ फयोफय, फ चूक
2) पक्त फ

4) अ, फ, क

60 W ळक्तीचा एक फल्फ 6 ताव लाऩयरा तय ककती
1) 10 units

2) 360 units

3) 0.36

4) 0.1 unit

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) योधाॊच्मा एकवय जोडणीत प्रत्मेक योधातून लबन्न
फ) योधाॊच्मा वभाॊतय जोडणीत प्रत्मेक योधातून वभान
वलद्मत
ु धाया लाशते.

ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी वलधाने फयोफय
3) अ फयोफय, फ चक
ू

4) अ चक
ू , फ फयोफय.

प्रेशभॊगच्मा डाव्मा शाताच्मा ननमभानव
ु ाय शाताच्मा

भधल्मा फोटाद्लाये खारीरऩैकी कोणता घटक दळववलरा
जातो?

1) वलद्मत
ु धाया

3) चुॊफकीम षेत्र
14.

2) दोन्शी वलधाने चूक

2) लाशकाची गती
4) माऩैकी नाशी

कया.

अ) शे बायताच्मा भध्मातून गेरे अवरे तयी माचा

ऩरयणाभ मेथीर शलाभान ल लनतऩतीलय झारेरी
नाशी.

फ) शे बायतातीर आठ याज्माॊतन
ू गेरे अवन
ू त्मात
लभझोयाभ याज्माचा वभोलळ नाशी.

ऩमायमी उत्तये :

1) पक्त अ फयोफय

ऩेननलवरीन मा अॉटीफामोहटक्वचा ळोध रालरा.

फ) तरे प्टोभामलवन, टे रावामास्क्रन आणण

इरयथ्रोभामालवन मा ॲटीफामोहटक्वची ननलभयती
वलऴाणू आणण फयू ळीऩावन
ू केरी जाते.

1) दोन्शी फयोफय

3) अ फयोफय, फ चूक
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2) पक्त फ फयोफय

3) अ ल फ दोन्शी फयोफय 4) अ ल फ दोन्शी चूक
17. मोग्म जोड्मा जुऱला.
गट ‘अ’

गट ‘फ’

अ)

त्रफग फॉग धथअयी

i.

जेम्व जीन्व

फ)

ग्रशकण ऩरयकल्ऩना

ii.

डॉ. ॲरन वॅडर

क)

बयती-ओशोयी

iii. ॲफेजॉजय भेत्रे

ड)

ऩरवेटीॊग डेलरन

iv. चें फयालरन ल

ऩरयकल्ऩना
लवध्दाॊत

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) वन 1929 भध्मे अरेक्झाॊडय फ्रेलभॊग माॊनी

4) अ चूक फ फयोफय

बायतातून जाणाऱ्मा ककवलत्ृ तावॊफध
ॊ ी वलधानाॊचा वलचाय

वलद्मत
ु उजाव (electrical energy) लाऩयरी जाईर?

वलद्मत
ु धाया लाशते.

13.

16.

2) दोन्शी वलधाने चूक

अ

फ

क

2)

iii

iv

i

4)

iv

i

1)
3)

i

ii

ii

iv

ड

iii

iv

iii

i

ii

भल्
ू टन.

ii

iii

2) दोन्शी चूकृ

4) अ चूक फ फयोफय
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ऩाभीय ऩठायावॊफध
ॊ ी फयोफय वलधाने ओऱखा.

22.

अ) शे हशभारम ऩलयताच्मा ईळान्व हदळेरा आशे.

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.
अ) लभतत्रर

फ) मा हठकाणी हशभारम कायाकोयभ, कूनरून आणण

आशे त.

हशॊदक
ु ु ळ मा ऩलयतयाॊगा एकत्र मेतात.

फ) लवयको शे उत्तय आकिकेच्मा ककनायी बागात लाशणाये

क) मा ऩठायाचा ऩाककततान, चीन ल

उष्ण ल ळुष्क लाये आशे त.

अपगाणणततानभध्मे वलतताय झारेरा आशे.

1) पक्त अ
19.

लयीरऩैकी कोणती वलधाने फयोफय आशे त?

2) पक्त फ

3) पक्त फ, क

1) पक्त अ

4) लयीर वलय

मोग्म वलधाने ननलडा:

अ) वरु
ु लातीरच्मा काऱात वलय बप्र
ू दे ळाचे एकच लैस्श्लक

23.

1) पक्त अ

3) दोन्शी अ ल फ
20.

1) जेव्शा ताऩभान 00 ऩेषा कभी शोते.

2) जेव्शा ननयऩेष आद्रय ता शी वाऩेष आद्रय ते एलढी शोते.
3) जेव्शा शलेचे ताऩभान स्तथय याशते.

4) जेव्शा वाऩेष आद्रय ता 100% ककॊ ला जातत शोते.
24.

चीनक
ु काम आशे ?
1) तऩेनभध्मे

2) पक्त फ

2) वशाया लाऱलॊटाच्मा ऩल
ू य बागात आग्नेम आणण ऩल
ू य
हदळेकडून ऩस्श्चभेकडे लाशणाये अनतळष्ु क लाये .

ऩढ
ु े ददरेल्मा लणवनालरुन ऩलवतयाॊग (Mountain range)
ओऱखा.

3) उत्तय अभेरयकेतीर यॉकी ऩलयताच्मा ऩल
ू य उतायालरुन

अ) मा ऩलयतयाॊगेचे तथान जम्भु आणण कास्श्भयच्मा

लाशणाये उफदाय आणण ळुष्क लाये .

ईळान्म (North East) बागात आशे .

4) आल्ऩव ऩलयताच्मा उत्तय उतायालरुन लाशणाये उफदाय

फ) K2 शे बायतातीर वलोच्च लळखय माच याॊगेत आशे.
क) जगाभध्मे ध्रल
ु ीम प्रदे ळाफाशे यीर (Outside Polar

Region) वलायधधक हशभाच्छहदत (Snow Covered)

अवरेरी शी ऩलयतयाॊग आशे.

21.

आणण ळुष्क लाये .

25.

मोग्म जोड्मा जुऱला.
a.

2) कायाकोयभ याॊग

3) झातकय याॊग

4) ऩीयऩॊजार ऩलययाॊग

व्माऩायी लाये (Trade Winds) शे _______

1) दक्षषण गोराधायत उऩोष्ण जातत दाफाच्मा ऩट्टम
् ाकडून

(Sub Trapical High Pressure belt) उऩध्रुलीम कभी
दाफाच्मा ऩट्टम
् ाकडे लाशतात.

b.
c.

d.

2) उत्तय ल दक्षषण गोराधायत उऩोष्ण कहटफॊधीम जातत

1)

Belt)

3)

दाफाच्मा ऩट्टम
् ाकडून (Sub Trapical High Pressure
वलऴल
ु लत्ृ तीम

लाशतात.

3) ध्रल
ु ीम

Pressure
लाशतात.

कभी दाफाच्मा

ऩट्टम
् ाकडे

(ITCZ)

जातत दाफाच्मा ऩट्टम
् ाकडून (Polar High
Belt)

उऩध्रुलीम

कभी

दाफाच्मा

लामव्मेकडून आग्नेम कडे लाशणाये थॊड

तथाननक लाये .

4) दोन्शी नाशी

1) रडाख याॊग

4) न अ न फ

द्रलीबलन प्रकक्रमा केव्शा शोते.

नालाने ओऱखरे जात शोते.

फ) ऩल
ू ी अस्ततत्लात अवरेरा भशाखॊड फशुधा टे धथव
वभुद्राभुऱे रॉये लळमा आणण ‘गोंडलाना’ अळा दोन

2) पक्त फ

3) अ आणण फ दोन्शी

भशाखॊड शोते; ते ऩॅन्थारावा (Panthalassa) मा

बागत वलबागरा गेरा.

शे उत्तय अभेरयकेत लाशणाये थॊड लाये

2)
4)

ळास्त्रस

शॉर आणण दाना

शवध्दाॊत

i.

शटन

वभुद्र तर प्रवायण

ii.

शयी शे व

औस्ष्णक

iii.

जेिी

iv.

A

b

c

d

Ii

i

iii

iv

I

Iv
Iii

ii
ii

iv

iv
i
i

आकॊु चन

लवध्दाॊत

बूद्रोणी चा लवध्दाॊत
वभानता

लादाचा

लवध्दाॊत

iii
iii
ii

ऩट्टम
् ाकडे

4) लयीरऩैकी एकशी नाशी.
www.reliableacademy.com
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बग
ू बवळास्त्रसाॊनी अॊतयॊ ग प्रत्मष ल अप्रत्मष गोष्टीॊच्मा
आधाये

स्ऩष्ट

कयण्माचा

प्रमत्न

खारीरऩैकी प्रत्मष गोष्टी कोणत्मा.

केरा

आशे

तय

29.

मोग्म वलधान ओऱखा.

1) ऩेरुच्मा ककनाऱ्मालय लाशणाऱ्मा थॊड प्रलाशाभुऱे एर
नननोची ननलभयती शोते. तय माउरट ऩेरुच्मा

अ) खाणकाभ

ककनाऱ्माजलऱ उष्ण प्रलाशाभुऱे रा नननोची ननलभयती

फ) उल्का

शोते.

क) ज्लाराभुखीचा उद्रे क

2) एर-नननो आणण रा नननो दोघेशी त्माॊच्मावलरुध्द

ड) अॊतयॊ गात खोरीनव
ु ाय लाढते ताऩभान

हदळाॊना जागनतक ताऩभान ल ऩजयन्मभान आकृती

इ) डडऩ ओलवभन डड्रर प्रोजेक्ट
ऩमायम :

1) अ, फ, क, इ

3) रा नननो शा बायतावाठी उऩमक्
ु त अवतो.

2) अ, फ, ड, इ

3) अ, क, इ
27.

फॊधात फदर घडलन
ू आणतात.

4) अ, ड, इ

खारीर ददरेल्मा आकृती ल त्माॊची नाले माॊच्मा मोग्म

4) लयीर वलय मोग्म.
30.

जोड्मा राला.

A)

B)

शलाईन

फ)

तटोम्फोलरमन

i) वभननतक लळ्मा (Isoclinal Folds)

1)

iii) ऩरयलरीन लळ्मा (Recumbent Folds)

3)

iv) ळेलयॉन लळ्मा
अ

1)

फ

i

2)

ii

i

3)

iii

iv

iv

4)

क
ii

iii

ii

ii

iii

iv

31.

iv
iii

बूभॊच

भध्मे

बभ
ू ॊचदयम्मान आशे.

i
i

अभेरयका आणण

32.

फ) कपजी बूभॊच ऑतरे लरमाच्मा लामव्म बागात आशे .

वलायधधक तपोटक

iii.
iv.

फ क

ड

I

iii

ii

I
I

iv
V
II

2) फ, क

4) अ, फ, क
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भाथा

उडलतात.

तपोटाने

लववीरी फेटालय

ii

iii

III

II

III

iv
IV

अधधलेळनात भान्म कयण्मात आरा.

2) भद्राव

4) हदल्री

अमोग्म ऩद ओऱखा.
1)

वलजाऩयू

-

आहदरळाशी

3)

लरयद

-

इभादळाशी

4)
33.

ळॊकूचा

अ
I

अशभदनगय खुरताफाद

-

ननजाभळाशी
कुतुफळाशी

याजा वम्राट ओऱखा.

अ) त्माचे नाल कुणणक शोते.

फ) त्माच्माच काऱात याजगश
ृ मेथे प्रथभ फौध्द ऩरयऴद
बयरी शोती.

क) त्माने ककच्छली याज्म भगधभध्मे वललरन केरे.
1) वम्राट अळोक
3) फल्फन

www.reliableacademy.com

ii.

ननभायण

अवशकाय आॊदोरॊनाचा ठयाल याष्रीम वबेच्मा कोणत्मा

2)

ऩॅलवकपक

दयम्मान आशे.

3) अ, क

वागय तऱालय वाचून फेट

3) नागऩयू

फ) कोयोलरन बूभॊच कपलरवऩन्व आणण बायतीम बूभॊचा

1) अ, फ

i.

1) भुॊफई

(Plates) फनरेरे जय खारीर वलधानाॊचे मोग्म वलधान
अ) कोको

वऩरीभन

4)

ऩथ्
ृ लीचे बूकलच वात प्रभुख आणण काशी रशान बूभॊचाचे
ओऱखा.

व्शॉरकॅननक

2)

ड

लैशळष््म/दठकाण

अ)

ड)

ii) ओव्शयटनय लळ्मा

28.

ज्लाराभुखी

क)

D)

C)

जोड्मा जुऱला.

2) भशभॊद तुघरक
4) अजात ळत्रू
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शवॊधू वॊस्कृती वलऴमी अमोग्म वलधान ननलडा.

1) बायताची प्रगत ल नागयी वॊतकृती शोम.

39.

2) वम्म आणण ऩयॊ ऩयागत वॊतकृती शोम.

35.

भयाठा याज्माचा चौथाई वयदे ळभुखीच्मा वनदा कोणत्मा

40.

ऩेळव्माने शभऱलन
ू ददल्मा .

क) जलभन भजूॊय करुन गन्ू शे गायाॊना वोडूण दे णे.
ड) जभालालय गोऱीफाय कयणे.

4) नानावाशे फ ऩेळला.

1) पक्त अ, फ

वम्राट अकफय फाफत अमोग्म नवरेरी वलधाने ननलडा.
अ) त्माने हदन-ए-इराशी ऩॊथारी तथाऩना केरी.
फ) त्माने हशॊद ू याजकन्माॊळी वललाश केरे.

41.

37.

42.

43.

फड
ु त्मा फॉकेचा ऩढ
ु ीर तायखेचा चेक अवे लणवन भा.
गाॊधीजीॊनी ………….. चे केरे शोते.

बायतातीर अथवव्मलस्था

3) वलय
44.

जोड्मा राला.

फ) रष्कयालयीर खचय कभी कयण्मात माला

3) अ फ मोग्म

2) अ फ क ड मोग्म
4) फ, क, ड मोग्म

अ)
फ)
क)
ड)

www.reliableacademy.com
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आणण

गयीफी

स्ऩष्टीकयण कोणकोणत्मा व्मक्तीॊनी केरे.

1) पक्त अ फ क

मोग्म वलधाने ननलडा.

1) अ फ क मोग्म

4) भाऊॊट फॅटन मोजना

ड) कपयोजळशा भेशता.

बायतीम याष्रीम काॉग्रेवच्मा 1 ल्मा अधधलेळनातीर ठयाल

ड) बायत वधचलाची बायतीम वलभती यद्द करु नमेत.

2) कक्रप्व लभळन

माॊचे

मथाथव

क) योभळचॊद्र दत्त.

लळषण द्माले अळा भताचे ते शोते.

क) अप्ऩय फभायचे एकीकयण कयाले.

4) पक्त फ

फ) न्मा. भ. गो. यानडे

4) बायतीम रोकाॊना प्राश्चात्म (इॊग्रजी) बाऴेची धतीलय

कयाली.

) प्रफध्
ु द बायत

अ) वऩताभश दादाबाई नौयोजी

शोती.

अ) यॉमर कलभळनची ननमक्
ू ती बायतावाठी इॊग्रजाकडून

2) अ, फ

3) त्रत्रभॊत्री मोजना

3) भोगर वम्राट अकफयाने त्माॊना याजा हश ऩदली हदरी

38.

) जनता क

1) कॅत्रफनेट लभळन

1) त्माॊचा जन्भ फॊगारभध्मे याधानगयी मेथे झारा.
वभाजाची तथाऩना केरी नाशी.

ओऱखा.

3) पक्त फ क

याजा याभभोशन यॉम माॊच्माफद्दर अमोग्म वलधान ननलडा.
2) त्माॊनी एकेश्लयलादाचा प्रवाय कयण्मावाठी ब्राम्शो

डॉ. फाफावाशे फ आॊफेडकय माॊनी वरु
ु केरेरी लत्ृ तऩत्रे

1) अ, फ, क

ड) त्माने हशॊदल
ू यीर स्जणझमा कय यद्द केरे.

4) पक्त क ड अमोग्म.

4) वलय

अ) भूकनामक फ

दे लताॊची धचत्रे छाऩरी.

2) वलय अमोग्म ्

2) पक्त क ड

3) पक्त अ फ क

आऩल्मा चरनालय याभ लवता मा हशॊद ू

3) पक्त अ फ अमोग्म

केरा त्मातीर करभे

फ) वलनाचौकळी अटक कयणे

3) ऩहशरा भाधलयाल ऩेळला

1) कोणतेशी अमोग्म नाशी

1919 वारी इॊग्रजाॊनी जो यॉरेट ॲक्ट बायतावाठी रागू
अ) वलनाॊचा कळी गन्ू शा दाखर कयणे

2) ऩहशरा फाजीयाल ऩेळला

क) त्माने

2) वूयेंद्रनाथ फॅनजी

3) नेताजी वुबाऴ चॊद्र फोव 4) वलय

1) फाऱाजी वलश्लनाथ ऩेळला

36.

ओऱखा.

1) वत्मेंद्रनाथ टागोय

3) उत्कृष्ट आखील ये खील नगययचना अवरेरी वॊतकृती
4) नद्माॊच्मा ककनायी लवरेरी वॊतकृती शोम.

इॊग्रजी काऱात ICS ऩयीषा उत्तीमव शोणाये बायतीम

वॊऩण
ु य

2) पक्त क ड

4) कोणीशी नाशी.

अ गट
तलयाज्म

ठयाल

वभाजलादाचा
ठयाल

तलयाज्माचा ठयाल
तचुवूत्रीचा ठयाल

फ गट
i
ii
iii

IV
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1)
2)
3)
4)
45.

अ
iv
iii
ii

iv

फ

iii
ii

iii
ii

क
ii
i

iv
iii

FOUNDER- Manohar E. patil

ड
i

वॊऩते.

i

3) गश
ृ तशकुफी शी याष्रऩती कडून शोते तय वत्रालवन

1) भोरे लभॊटी कामदा

- 1909

3) बायतीम तलातॊत्र्माचा कामदा

- 1947

4) बायतीम वॊघयाज्म कामदा

वबागश
ृ ाच्मा अध्मषाकडून शोते.

4) गश
ृ तशकुफी भुऱे वॊवदे वभोयीर प्ररॊत्रफत

- 1919

- 1940

काभकाजालय ऩरयणाभ शोत नाशी.

50.

अ) प्रततालनेत दरु
ु तती कयता मेते का अवा प्रश्न

फ) करभ 13 नव
ु ाय भुरबूत शक्काॊळी वुवॊगत नवरेरे

फ) प्रततालनेत दरु
ु तती कयता मेते शा ननकार केळलानॊद

ककॊ ला ते कामदे हशयालन
ू घेणाये वलय कामदे अलैध

बायती प्रकयणात हदरा गेरा.

47.

अवतीर.

2) पक्त फ

क) करभ 131 नव
ु ाय – केंद्र याज्मलादा वॊदबायत भुऱ

4) दोन्शी अमोग्म नाशीत.

ददरेल्मा वलधानाॊऩक
ै ी अमोग्म वलधाने कोणते ते

ओऱखा.

अ) बायत वलायबौभ अवल्माने आॊतययाष्रीम कामद्माने

अधधकाय षेत्र वलोच्च न्मामारम आशे .

1) अ
51.

भान्म केरेल्मा ऩध्दतीने बायत ऩयकीम षेत्रे लभऱलू

2) फ, क

3) अ, फ

4) अ, फ, क

खारीरऩैकी अमोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा.

अ) न्मामारमीन वकक्रमता म्शणजे नागयीकाॊच्मा

शक्काॊच्मा वॊयषणावाठी आणी वभाजात न्मामारा

ळकतो.

चारना दे ण्मावाठी न्मामवॊतथेने तलत:शून ऩढ
ु काय
घेणे शोम.

फ) कयाय-खये दी-फक्षषव-बाडेऩट्टी ‘वालयभत’ मा

ऩध्दतीनव
ु ाय ऩयीकीम षेत्राचा ताफा घेता मेईर.

फ) न्मानमक वकक्रमता शी वॊकल्ऩना जनहशत माधचकेळी

दभण दील, आवाभा, लवक्कीभ ऩाॉडेचेयी अळी अनेक

क) न्मामारमीन वक्रीमतेचा उगभ इॊग्रॊडभध्मे झारा.

क) घटना रागू झाल्माऩावून दादया नगय शलेरी, गोला,
षेत्र लभऱलरी आशे त.

1) पक्त अ

2) फ, क

3) पक्त क
48.

अ) न्मानमक ऩन
ु वय लरोकन शी वॊसा याज्मघटनेत नवरी
वुतऩष्ट तयतुदी आशे त.

फेरुफायी खटल्माभध्मे प्रथभ उऩस्तथत झारा शोता.

3) अ, फ

खारीरऩैकी मोग्म वलधाने कोणती ते ओऱखा.

तयी अनेक करभाॊभध्मे न्मानमक ऩन
ु वय लरोकनाॊच्मा

खारीरऩैकी अमोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा.

1) पक्त अ

1) गश
ृ तशकुफी भुऱे गश
ृ ाची फैठक वॊऩते अधधलेळन
2) वत्रालवन भुऱे गश
ृ ाची फैठक नव्शे तय अधधलेळनशी

i

अमोग्म जोडी ननलडा.

खारीर वलधानाॊचा वलचाय कया.
वॊऩत नाशी.

iv

2) कॉटे ग्म-ू चेम्वपडय कामदा

46.

49.

4) अ, क

खारीरऩैकी अवॊगत जोडी ओऱखा.

1) 1950 - वॊमक्
ु त प्राॊताचे नाभकयण उत्तयप्रदे ळ.
2) 1965 - भद्राव प्राॊताचे तलभऱनाडू

3) 2006 - उत्तयाखॊड नाभकयण उत्तयाॊचर

4) 1973 - म्शैवूय प्राॊताचे-कनायटक अवे नाभकयण.

ननगडीत आशे .

1) अ, फ
52.

2) फ

3) क

4) अ, क

खारीरऩैकी अमोग्म वलधाने कोणती ते ओऱखा.

अ) जय एक व्मक्ती दोन ककॊ ला अधधक याज्माचा

याज्मऩार म्शणन
ू नेभरा जाईर तेव्शा त्माॊचे लेतन

केंद्र वयकाय दोन ककॊ ला अधधक याज्मात वलबागन
ू
दे त.े

फ) याज्मऩार त्मा याज्मातीर नवाला अवा एक वॊकेत
आशे .

क) घटनात्भक मॊत्रणा व्मलस्तथत काभ कये र मावाठी
याष्रऩती त्माची ननमक्
ु ती कयताना वॊफधॊ धत

भुख्मभॊत्र्माॊळी चचाय कयतो शा ऩण एक वॊकेत आशे .

ड) याज्मऩारारा याष्रऩती ठयलतीर त्माप्रभाणे लेतन ल
बत्ते लभऱतीर.
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1) अ, ड

2) फ, ड

3) अ, फ
53.

4) अ, क

56.

1) याष्रऩतीची भजी माफाफत कोणत्माशी न्मामारमात

1) 62 ली घटना दरु
ु तती – 1989

जाता मेत नाशी.

2) 79 ली घटना दरु
ु तती – 1999

2) याज्मऩाराचा कामयकाऱाळी कोणतीशी शभी नाशी-माॊचा

3) 95 ली घटना दरु
ु तती – 2009

कामयकाऱ ननस्श्चत नाशी.

लेऱेवच अळी घटनात्भक तयतुद आशे.

4) याज्मऩार ऩदाचा कामयकाऱ वॊऩरा तयी दव
ु या व्मक्ती

वलधानवबा भधीर SC/ST प्रलगावचे आयषण
लाढवलण्मात वॊदबावत नाशी. –

खारीरऩैकी अमोग्म वलधाने कोणते ते ओऱखा.

3) याज्मऩाराची ऩन
ु नय नमक्
ु ती शोते ती ऩण केलऱ एक

खारीरऩैकी कोणती घटना दरु
ु स्ती शी रोकवबा ल

4) 90 ली घटना दरु
ु तती – 1960
57.

ननलडणूक वुधायणा ल त्माच्माळी ननगडडत वशभत्माॊच्मा
जोड्मा राला.

अ)

हदनेळ गोतलीभी

i.

याजककम ऩषाॊनी उत्ऩन्नाचे वलभती

फ)

व्शोया वलभती

ii.

एका व्मक्तीरा दोन ऩेषा जातत

तत्रोताॊची भाहशती द्माली.

याज्मऩार ऩदाचा कामयबाय ग्रशण कये ऩमंत तो

54.

आऩल्मा ऩदालय याशू ळकतो.

खारीर वलधाने रषात घेऊन चुकीचे वलधान कोणते ते
1) याज्म वलधीभॊडऱाच्मा कननष्ठ वबागश
ृ ात कभार

वदतम वॊख्मा 500 तय ककभान 60 इतकी ननस्श्चत
कयण्मात आरी आशे .

2) याज्म वलधीभॊडऱाच्मा तथामी वबागश
ृ ात कभार 1/3

कननष्ठ वबागश
ृ ाच्मा वदतम वॊख्मेच्मा, तय ककभान
40 वदतम अवतात.

3) नक
ु त्माच झारेल्मा घटना दरु
ु तती नव
ु ाय याज्माच्मा

अतथामी वबागश
ृ ात 1 ॲग्रो इॊडडमन नेभरा जाणाय
नाशी.

4) लवक्कीभ ल नागारॉ डच्मा वलधान वबाभध्मे काशी

नाशी.
क)

इॊद्रस्जत गुप्ता

iii.

ननलडणक
ु ाॊवाठी याज्माकडून ननधी

ड)

तायकुॊडे वलभती

iv.

गुन्शे गायी ल याजकायण मादवॊदबायत

1)
2)
3)
4)

58.

वदतम प्रत्मष तय काशी अप्रत्मष ननलडून मेतात.

55.

हठकाणी ननलडणूक रढलरा मेणाय

ननलडा.

iv

ii

iv

ii

i

i
i

iii

iii

iv

i

iii

खारीरऩैकी कोणती फाफ ऩषाॊतय शोणाय नाशी.

1) जय त्माने ऩषप्रदोत (whip) चा आदे ळ डालरून

ऩषात वशबागी शोण्माव वशभती दळयलरी तय.

याखील जागा वॊऩष्ु टात आणल्मा आशे त.

4) एखाद्मा वदतम वबागश
ू ननलडून
ृ ाचा अध्मष म्शणन

क) याष्रऩती रोकवबेत 2 तय याज्माच्मा कननष्ठ

4) पक्त क

iii

iv

3) एका ऩषातीर 2/3 ऩेषा जातत वदतमाॊनी दव
ु ऱ्मा

भाॊडून अॉग्रो इॊडडमन वभाजाचे रोकवबा ल वलधानवबा

2) फ, क 3) अ, क

ii

ii

प्रलेळ घेतरा तय.

फ) बायतीम वॊवदे त 125 ली घटना दरु
ु स्ती वलधेमक

1) अ, फ

ड

केल्माऩावून वशा भहशन्मानॊतय इतय याजकीम ऩषात

शोता.

लयीरऩैकी अमोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा.

क

2) नाभननदे लळत वदतमाचे वबागश
ृ ात ऩदग्रशण

लडडराॊच्मा ऩल
व ाऩैकी ऩरु
ू ज
ु ऴ मयु ोवऩमन लॊळाचा आशे ककॊ ला

अवाला.

फ

वबागश
ृ ात भतदान केल्माव.

अ) अॉग्रो इॊडडमन म्शणजे ज्मा व्मक्तीचे लडीर ककॊ ला

वबागश
ृ ात 1 ॲग्रो इॊडडमन ते नाभननदे शळत कयत

अ

आल्माव.

59.

ऩढ
ु ीर वलधाने कोणत्मा घटना दरु
ु स्ती फद्दरची आशे त.

अ) मा घटनादरु
ु ततीने बायताचा काशी बाग फाॊग्रादे ळरा
तय फाॊग्रादे ळचा काशी बाग बायताचा दे ण्मात आरा.

फ) मा घटनादरु
ु तती भुऱे-ऩस्श्चभ फॊगार, भेघारम,

त्रत्रऩयु ा मा चाय याज्मात प्रादे लळक षेत्रात फदर झारे.
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1) 99 ली घटनादरु
ु तती – 2015

1) 500 ते 1000, 1000 ते 5,500

3) 101 ली घटना दरु
ु तती – 2016

3) 500 ते 2000, 1000 ते 10,000

2) 100 ली घटना दरु
ु तती – 2015

2) 100 ते 500, 500 ते 1000

4) 102 ली घटना दरु
ु तती – 2016
60.

4) माऩैकी नाशी.

खारीरऩैकी कोणत्मा शळपायळीफाफत अळोक भेशता ल
फरलॊतयाम भेशता वशभती मात पयक आशे.

65.

अ) ऩॊचामतयाज ची द्वलततयीम ऩध्दती.

फ) ऩॊचामत ननलडणूका भध्मे वलय ततयालय याजकीम

फ) माद्लाये ळत्रू दे ळाचे यडाय नष्ट कयणे वोऩे शोणाय

क) स्जल्शा ऩरयऴद प्रभुख कामयकायी वॊतथा

क) उऩग्रश ‘रो अथय ऑत्रफट
य ’ भध्मे तथावऩत कयण्मात आरा

1) अ, फ, ड

1) अ, क फयोफय

आशे.

ड) वलकाव कामय स्ज.ऩ. कडे दे णे.

आशे.

2) अ, क, फ

3) अ, फ

4) अ, क, ड

बायताभध्मे ऩदशल्मा वॊगणकाची स्थाऩना खारीरऩैकी
कोणत्मा वॊस्थेत झारी?

अ) त्माची तथाऩना 2001 वारी झारी.

फ) शा बायताचा भहशराॊवाठी अवरेरा वलोच्च नागयी
वन्भान आशे अवे भानरे जाते.

3) इॊडडमन इस्न्तटट्मट
ू ऑप वामन्व, फॊगऱुरु

क) तो प्रत्मेक लऴी आॊतययाष्रीम भहशरा हदनाच्मा

4) इॊडडमन तटॅ हटतटीकर इस्न्तटट्मट
ू , कोरकता.

ननलभत्ताने 8 भाचय योजी याष्रऩतीॊच्मा शतते हदरा

जातो.

अ)’ एलभवॅट’ मा रष्कयी उऩग्रशाचे प्रषेऩण 1 एवप्रर
योजी श्रीशयीकोटा मेथून केरे गेरे.

लयीरऩैकी कोणते/ती वलधान/ने फयोफय आशे /त?

वोडण्मात आरे.

3) अ आणण क

फ) मा

1) पक्त अ

उऩग्रशावोफत इतय दे ळाॊचे 28 नॅनोवॅटेराईट

क) शी.ऩी..एव.एर. व्शीची 47 ली भोशीभ शोती.
1) अ, क

2) फ, क

3) अ, फ

67.

4) अ, फ, क

ऩढ
ु ीरऩैकी

2) अ आणण फ
4) अ, फ, क

कोणत्मा

ग्रॊथाभध्मे

फ) इतय 28 उऩग्रश 504 कक.भी. कषेत वोडरे गेरे.

ड) फध्
ु द ॲन्ड हशज धम्भ

अ) ’एलभवॅट’ उऩग्रश 748 कक.भी. कषेत वोडरा गेरा.

क) रयलरजन इन इॊडडमा

क) मालेऱी ऩी.एव.एर.व्शी भध्मे चाय तरॅ ऩ ऑन भोटवय

1) अ पक्त

3) अ, फ फयोफय
इॊटयशभडीएट

यें ज

2) फ, क फयोफय

4) अ, फ, क फयोफय
न्मक्ु क्रअय

पोवव

फाफावाशे फ

अ) कपरॉवॉपी ऑप हशॊदई
ु झभ
फ) रयडल्व इन हशॊदई
ु झभ

1) अ, क फयोफय

डॉ.

आॊफेडकयाॊनी दशॊद ू धभावचे फायकाईने ऩयीषण केरे आशे?

मोग्म ऩमावम ननलडा.

लाऩयल्मा आशे त.

64.

4) अ, फ, क फयोफय

66. ‘नायी ळक्ती ऩयु स्काया’ फाफतीत वलधाने वलचायात घ्मा.

2) इॊडडमन इस्न्तटट्मट
ू ऑप तटॅ हटतटीक्व, हदल्री

63.

2) फ, क फयोफय

3) अ, फ फयोफय

1) इॊडडमन इस्न्तटट्मट
ू ऑप भॅनेजभें ट, अशभदाफाद

62.

अ) इस्रो ल डड. आय. डड ओ ने वॊमक्
ु तऩणे माचे वलकवन
केरे आशे .

ऩषाचा अधधकृत वशबाग

61.

एशभवॅट (EMISAT) वॊदबावत वलधाने वलचायात घ्मा.

कयायाॊअतगवत

3) क पक्त
68.

2) अ, फ, ड पक्त
4) ड पक्त

टुरयॊग अलॉडव वॊदबावत मोग्म वलधाने ओऱखा.
अ) मारा

‘नोफेर

ओऱखरे जाते.

प्राईज

पॉय

कॉम्ऩहु टॊग’

म्शणून

……………. ते ……………कक.भी ककॊ ला रघु ऩल्ल्माच्मा आणण

फ) एक दळरष अभेरयकन डॉरय अवे तलरुऩ अवरेरा

आक्ण्लक आणण ऩायॊ ऩारयक षेऩणास्त्रे तवेच त्माॊच्मा

कडून हदरा जातो.

……. ते …….. ककरोभीटय ककॊ ला भध्मभ ऩल्ल्माच्मा वलव

शा ऩयु तकाय ‘अवोलवएळन पॉय कॉम्प्महु टॊग भलळळयी’

राॉचववलय फॊदी घारण्मात आरी.

क) 1966 वारी प्रथभ शा ऩयु तकाय हदरा गेरा जातो.
1) अ, क
3) अ, फ
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FOUNDER- Manohar E. patil

मोग्म ऩमावम ननलडा.

अ) नॉलेस्जमन अकॅडभी ऑप वामन्व अॉड रेटवय मा

74.

वॊतथेकडून शा ऩयु तकाय हदरा जातो.

फ) 7 राख डॉरयचा शा ऩयु तकाय केलऱ गणणतातीर

फ)

गणणतज्स नील्व शे निक आफेर त्माॊच्मा

तभनृ तहदनाननलभत्त शा ऩयु तकाय हदरा जातो.
1) अ, फ फयोफय
70.

क)

2) फ, क फयोफय

3) अ, फ चूक

ड)

4) अ, फ, क फयोफय
वलधाने

1)

अ) अभेरयकेच्मा मेर वलद्मावऩठातीर ‘फीनेके ये अय फक
ु

3)

वलॊडशॅभ

ओऱखा.

–

कॅम्ऩफेर

ऩयु स्कायावलऴमी

मोग्म

2)
4)

अॉड भॅन्मस्ु तक्रप्ट रामब्रयी’ तपे शा ऩयु तकाय दे ण्मात
मेतो.

75.

फ) 2013 भध्मे शा ऩयु तकाय दे ण्मात मेतो.

क) रलरत , रलरतेतय, नाट्म आणण कवलता मा चाय
1) अ, क

2) फ, क

3) अ,फ

4) अ, फ, क

अ) वॊतकृत

फ) ऩलळयमन

क) अये त्रफक

उ) कन्नड

ए) तेरगू

ऐ) भल्माऱभ

ड) ऩारी

1) अ, फ, क, ड

इ) प्राकक्रत

3) अ, फ, इ, ई, ए

ई) ओडडमा

76.

अ) नोफेर ऩयु तकाय लभऱवलण्माऱ्मा त्मा ऩहशल्मा भहशरा
आशे त.

फ) उरेनफेक मा टे क्वाव वलद्माऩीठात प्राध्माऩक आशे त.
क) बौलभनतक वलश्रेऴणावाठी त्माॊना शा ऩयु तकाय जाशीय
झारा आशे.
1) अ, फ

3) अ, क
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ऩद्मवलबूऴण

बूऩेन शजारयका

iv.

ऩद्मश्री

अ

फ क ड

ii

iii

iii
i

iii

i

iv

ii

ii

iii

iv

ii

i

iv

iv

i

खारीरऩैकी व्मक्ती आणण ऩयु स्काय माॊच्मातीर चुकीची
जोडी ओऱखा.

खारीर ददरेल्मा वलधानाॊऩक
ै ी कोणते वलधान अवलकशवत
दे ळाॊफाफत अवत्म आशे?

2) त्माॊचा बाॊडलर ननलभयतीचा दय कभी अवतो.

4) लयीर वलय

कॅये र उरेन फेक माॊच्मा वॊदबावत मोग्म वलधाने ओऱखा.

iii.

1) त्माचे दयडोई उत्ऩन्न कभी अवते.

3) त्माॊच्मा लाततवलक आणण वॊबलनीम नैवधगयक वाधनवॊऩत्तीचे अधधग्रशण झारेरे अवते.

4) त्माॊच्माकडून ऩण
ू यत: उऩमोगात न आणरेरे बयऩयू
भनष्ु मफऱ अवते.

1) भानल वॊवाधन वलकाव भॊत्रारम

73.

हदनामाय काॉरॅक्टय

भनीबाई नाईक

बायतयत्न

4) वॊजम वुब्रण्मभ : डॅन डेस्व्शड ऩयु तकाय.

2) इ, ई, उ, ए

4) माऩैकी नाशी.

ii.

ऩद्मवलबूऴण

3) पादय िॅनोइव राफडय : रीजन ऑप ऑनय

जातो?

3) केंद्रीम गश
ृ भॊत्रारम

अननर कुभाय

i.

ऩयु तकाय

72. कोणत्मा भॊत्रारमाकडून ‘भशऴी ब्रदमान ऩयु स्काय’ ददरा

2) ऩमयटन वलकाव भॊत्रारम

जॉन चेम्फवय

गट फ

2) वॊजील चढ्ढा : िीडभ ऑप द लवटी ऑप रॊडन

कोणत्मा बाऴेतीर मोगदानावाठी ‘भशऴी फद्रमान व्माव
वन्भान ऩयु स्काय’ ददरा जात?

गट अ

1) अझीभ प्रेभजी : उद्मोजक बायत वभध्
ृ दी ऩयु तकाय

प्रकायालयीर वाहशत्मावाठी शा ऩयु तकाय हदरा जातो.
71.

गट फ भधीर (ऩयु स्काय) ऩमावमाॊळी मोग्म जोड्मा जुऱला.
अ)

वॊळोधनावाठी हदरा जातो.
क) नॉलेचे

खारीर ददरेल्मा गट अ भधीर (व्मक्ती) ऩमावमाॊच्मा

77.

ऩढ
ु ीर दोन वलधानाऩैकी कोणते मोग्म आशे ?

अ) भानली दारयद्र्म ननदे ळाॊक शा वलयप्रथभ वन 1997

च्मा भानली वलकाव अशलारात प्रततुत केरा गेरा.

फ) वलय याज्मात केयऱ, भशायाष्र, ऩॊजाफ ल शरयमाना शी

वलायत उच्च भानल वलकाव ननदे ळाॊकात अवरेरी चाय
याज्म आशे त.

1) पक्त 1

3) दोन्शी मोग्म

2) पक्त 2

4) दोन्शी अमोग्म

2) फ, क

4) अ, फ, क
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78.

बायतात काभ करु ळकणाऱ्मा लमोगटातीर रोकवॊख्मेचे

2) रोकवबा मा वलधेमकालय मानॊतय कुठराच वलचाय

अ) वयावयी आमभ
ु ायन कभी शोईर.

3) याष्रऩती

शे

क) जन्भ दय घटता याशीर.

4) रोकवबा

याज्मवबेच्मा दरु
ु तत्मा तलीकारुन अथला

प्रभाण खारीर कायणाॊभुऱे लाढरे?

करु ळकत नाशी.

फ) अधधक वॊख्मेने उद्मोगधॊदे वुरु शोतीर.

वबाॊची वॊमक्
ु त फैठक फोरालू ळकतात.

ड) अधधक वॊख्मेने रोक जातत काऱ जगातीर.

नाकारुन मा वलधेमकालय ऩढ
ु ीर करु ळकते.

1) अ , फ ल क

2) पक्त क

3) अ ल क
79.

80.

FOUNDER- Manohar E. patil

83.

4) पक्त ड

आशे त?

अ) प्रत्मष

कयाचा कयघात आणण कयबाय भागणी ल

फार तत्री-ऩरु
ु ऴ प्रभाण मा प्रश्नावलऴमी जागत
ृ ी कयणे.

फ) प्रत्मष

अत्माचायाच्मा प्रश्नारा लाचा पोडणे.

क) प्रत्मष कयाच्मा फाफतीत कयबाय इतयाॊलय ढकरता

प्रश्न शाताऱणे.

ड) प्रत्मष कयाॊच्मा फाफतीत कयबाय इतयाॊलय ढकरता

कुऩोऴण आणण ककळोयलमीन गयोदयऩण मा प्रश्नावलऴमी

1) वलय फयोफय

अ) वॊऩण
ू य दे ळात रोक अलबमानाच्मा भाध्मभातन
ू घटते

ऩयु लठ्माच्मा रलधचकतेलय अलरॊफन
ू अवतो.

फ) वॊऩण
ू य दे ळात वाभास्जक जागत
ृ ीद्लाये भहशरा

व्मक्तीलय अवतो.

क) वॊऩण
ू य दे ळात प्राथलभक ततयालयीर ळाऱा गऱतीचा

मेत नाशी.

ड) वॊऩण
ू य दे ळात वाभास्जक लळषणाच्मा भाध्मभातून

मेतो.

जागत
ृ ी कयणे.

3) फ, क फयोफय

NNP*=GNP – Dm –Dn शे वातत्मऩण
ू व ननव्लऱ

84.

कयाचा

कयघात

आणण

कयबाय

एकाच

2) फ, ड फयोफय

4) अ, क फयोफय

बायताचे ऩयकीम व्माऩायाच्मा यचनेचे लणवन कयणाऱ्मा

याष्रीम उत्ऩादनाचे वभीकयण आशे मा वभीकयणाभध्मे

खारीर वलधानाॊऩक
ै ी कोणते वलधान चक
ु ीचे आशे .

1) Dm= उत्ऩाहदत बाॊडलरी लततूॊचा घवाया आणण

लाढत आशे .

2) Dm= नैवधगयक बाॊडलरी लततूॊचा घवाया आणण

प्रचॊड लाढ झारी आशे .

3) Dm= उत्ऩाहदत बाॊडलरी लततूॊची लाढ आणण

Dn=

लततूॊचे भशत्ल कभी शोत आशे .

4) Dm= नैवधगयक बाॊडलरी लततॊच
ू ी लाढ आणण

Dn=

व्माऩायाचे वकयात्भक लैलळष्ट्मे आशे .

Dm ल Dn काम आशे त?

1) बायताच्मा ननमायतीतीर अऩायॊ ऩारयक लततूॊची भशत्ल

Dn= ऩमायलयणीम बाॊडलराचा घवाया

2) इरेक्रॉननक

Dn= ऩमायलयणीम बाॊडलराचा घवाया

3) बायताच्मा

ऩमायलयणीम बाॊडलराची लाढ
वन

2000

वारच्मा

याष्रीम

रोकवॊख्मा

आमातीत अन्नधान्म आणण उऩबोग्म

4) रोशधातुकाची लाढती ननमायत शे बायताच्मा ऩयकीम
85.

धोयणाचे

लततू आणण वॉफ्टे लेअयच्मा ननमायतीत

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.
अ) जानेलायी

2004 भध्मे लैसाननक आणण ताॊत्रत्रक

दीघवकारीन उदद्दष्ट क्स्थय रोकवॊख्मा वाध्म कयणे आशे.

ननमतकालरके, भालवके आणण जनयर (दै ननक) माॊच्मा

आशे ?

कयण्मावाठी वयकाने ऩयलानगी हदरी.

खारीरऩैकी कोणत्मा लऴावत शे उदद्दष्ट वाध्म कयालमाचे

भुद्रणातीर ऩयकीम प्रत्मष

1) 2015

फ) जानेलायी 2004 भध्मे ऩेरोलरमभ षेत्रातीर ऩयकीम

2) 2025

3) 2035
82.

प्रत्मष कयाॊफाफत खारीरऩैकी कोणती वलधाने फयोफय

‘फेटी फचाओ फेटी ऩढाओ’ मा मोजनेचे ध्मेम:

ऩमायलयणीम बाॊडलराची लाढ

81.

वलधेमक वॊभत कयण्मावाठी दोन्शी

गत
ुॊ लणूक भमायदा 100% ऩमंत वयकायने लाढवलरे.

4) 2045

याज्मवबेने एखाद्मा धनवलधेमकात बयीलऩणे दरु
ु स्ती

क) व्मलवाम

1) रोकवबा

आशे .

केल्माव

तद नॊतय

वदय

काम

वलधेमक

याज्मवबेकडे ऩयत ऩाठलू ळकते.
www.reliableacademy.com

गत
ुॊ लणूक 100% ऩमंत

शोईर?

ऩयु वलयचायावाठी

Telegram: @Reliableacademy_1

ते

ई-व्माऩाय

व्मलवामावाठी

ऩयकीम

प्रत्मष गत
ुॊ लणूक 80% कयण्मावाठी ऩयलानगी हदरी
1) पक्त अ
3) अ ल क

2) अ ल फ

4) फ ल क

MUMBAI-THANE-PUNE-KALYAN-PARBHANI
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86.

FOUNDER- Manohar E. patil

बायत जागनतक व्माऩाय वॊघटनेचा वॊस्थाऩक वदस्म

अवल्माने वॊघटनेचे ननणवम कटाषाने ऩाऱत अवतो

91.

जागनतक व्माऩाय वॊघटना ल बायतीम व्माऩायाफाफत
बायताव अमात ळुल्क कभी कयण्माचा

2) बायताने

केलऱ नलीन भोटाय कायाॊच्मा आमातीव

3) चामनाचे

उत्ऩादक

भोठ्मा

प्रभाणात

फ) फाष्ऩीबलन

पायवा पयक ऩडत नाशी.
ऩमायमी उत्तये :
92.

4) पक्त अ फयोफय आशे.

एखाद्मा अथवव्मलस्थेतीर व्माज दय कभी केल्माव –

93.

1) ळावनाचा कय भशवूर लाढे र

फॉका

दे त

अवरेल्मा

अथवव्मलस्थेवाठी धचॊतेची फाफ का आशे?
अ) टीझय

रोन’

बवलष्मात फॉकाॊच्मा फड
ु ीत कजायचे प्रभाण लाढू ळकते.

आशे त.

3) दोन्शी चूक
90.

www.reliableacademy.com

Telegram: @Reliableacademy_1

Program)

राब

ड) प्राकृनतक लनतऩतीॊचे ऩन
ू जयनन.
1) अ, फ

3) अ, क, ड

भशत्लाची तीन कायणे कोणती?

4) अनतवाय, न्मभ
ु ोननमा, क्लालळओयकय

Management

(Integrated

क) ऩालवाच्मा ऩाण्माचा वॊग्रश करुन बज
य यण.
ू र ऩन
ु ब

मनु नवेपच्मा भते जागनतक ऩातऱीलय फारभत्ृ मच
ू ी वलावत

3) अनतवाय, एड्व, भरेरयमा

Wastershed

कामवक्रभाचे

जोडणी.

4) दोन्शी फयोफय

2) न्मभ
ु ोननमा, अनतवाय, भरेरयमा

जरवॊधायण

फ) बायताच्मा फायभाशी नद्माॊना भौवभी नद्माॊळी

2) पक्त फ

1) क्लालळओयकय, अनतवाय, एड्व

एकीकृत

2) पक्त फ

अ) भद
ृ े ची धूऩ प्रनतफॊध.

प्रकल्ऩ उबायण्मावाठी हदरी

1) पक्त अ

लने ककनायी बागात त्वूनाभी मेण्माव

4) दोन्शी अमोग्म

कोणते आशे त?

फ) बायतात टीझय रोन वाधायणत: अननब
ु ली वॊतथाॊना
ननमायत

आम्रीकयणाभुऱे कोयर स्लरचीॊग

3) अ, फ
94.

आरेरी

4) जागनतक आयोग्म वॊघटन

1) पक्त अ
‘टीझन

नक
ु तीच

2) जागनतक फॉक

कायणीबूत अवतात.

रोन शी कजे कभी दजायची अवल्माभऱ
ु े

उत्ऩादन ककॊ ला

अ) भशावागयाॊच्मा
फ) खायपुटीची

4) अथयव्मलतथेचा गत
ॊु लणक
ू खचय लाढे र.
व्माऩायी

मोग्म वलधान ननलडा:
शोते.

3) अथयव्मतथेची एकूण फचत लाढे र.

वॊफध
ॊ ात

‘Brown to Green Report’ कोणत्मा वॊस्थेचे प्रदे शळवत

3) वॊमक्
ु त याष्रवॊघ

2) अथयव्मलतथेचा उऩबोग खचय कभी शोईर.

89.

वयॊ षण/वॊलधवन

1) G-20

2) कुठरेशी नाशी

3) लयीर वलय फयोफय

ऩमावलयण

2) पक्त क 3) फ, क 4) लयीर वलय

केरी आशे?

ड) वॊघऴायचे ननयाकयण

1) पक्त अ ल ड

88.

1) अ,फ

फ) भक्
ु त व्माऩाय

क) वाभुहशक वुयक्षषतता

ऩयु लठा

ऩयु लठाशी कभी अळा बागात वागयजराच्मा षायतेत

4) जागनतक व्माऩाय वॊघटना उद्मोगाॊच्मा ल उऩक्रभाॊच्मा

अ) षेत्रीम

गोड्माऩाण्माचा

क) ऩाण्माचे फाष्ऩीबलनशी कभी आणण गोड्माऩाण्माचा

कयता मेईर.

वाकव (SAARC) ची स्थाऩना ऩढ
ु ीर कायणावाठी झारी:

आणण

अवते.

धडकण्मा वलरुध्द वॊघटनेच्मा तयतूदीनव
ु ायच कायलाई

87.

कभी

जातत अवणाऱ्मा बागात वागयजराची षायता कभी

बायतात

आकायालय कयाय ठयलत नाशी.

फाष्ऩीबलन जातत आणण गोड्माऩाण्माचा

जातत अवते.

आग्रश कयीत आशे.

अनभ
ु ती हदरी आशे.

अ) ऩाण्माचे

ऩयु लठा कभी अवणाऱ्मा बागात वागयजराची षायता

ऩढ
ु ीर काम फयोफय नाशी?
1) वॊघटना

मोग्म वलधाने ननलडा.

95.

2) फ, क, ड

4) लयीर वलय

ऩथ्
ृ लीलयीर काफवनचक्रात, काफवनडाम ऑक्वाईडची बय
घारण्माव
आशे त?

खारीरऩैकी

कोणत्मा

प्रकक्रमा

जफाफदाय

1) ज्लाराभुखी उद्रे क 2) श्लवन

3) प्रकाळवॊश्रेऴण 4) भत
ृ प्राणी ल लनतऩतीॊचे वलघटन
MUMBAI-THANE-PUNE-KALYAN-PARBHANI
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96.

याष्रीम

शयीत

रलाद

FOUNDER- Manohar E. patil

शा

केंद्रीम

प्रदऴ
ु ण

भॊडऱाऩेषा (CPCB) लेगऱा कवा ते वाॊगा.
अ) शयीत

ननमॊत्रण

रलाद वॊवदीम कामद्माने तमाय झारेरा

आशे त तय प्रदऴ
ू ण ननमॊत्रण भॊडऱ शे कामयकायी भॊडऱाच्मा
अध्मादे ळाने तमाय झारेरे आशे .

फ) शयीत रलाद शा ऩमायलयणीम लाद/दाले शाताऱून त्मालय
ननस्श्चत लेऱेत ननकार दे त अवतो तय प्रदऴ
ू ण भॊडऱ शे
शला,

ऩाणी

आणण

लातालयण

प्रमत्नळीर अवते.
ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त अ

ठे लण्मावाठी

खारीर लन्मजील वॊयक्षषत वलचाय कया?
अ) लन्मजील अबमायण्म
फ) याष्रीम उद्मान

क) जीलालयण याखील षेत्र

लयीरऩैकी कोणती वॊयक्षषत षेत्र/े (Core Buffer)
यणननतीलय आधायरेरी आशे त.
1) पक्त फ

3) फ आणण क

2) पक्त अ

4) अ, फ, क

2) पक्त फ

3) दोन्शी मोग्म
97.

तलच्छ

100.

4) दोन्शी अमोग्म

खारीरऩैकी मोग्म वलधाने ननलडा.

अ) आॊतययाष्रीम वौय आघाडी – 2015 वारी वॊमक्
ु त

याष्र वॊघ शलाभान फदर ऩरयऴदे भध्मे फनलण्मात आरी
शोती.

फ) मा

आघाडीत

वशबागी आशे त.

वॊमक्
ु त

ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त अ
‘स्लेच्छे ने

वलय

वदतम

2) पक्त फ

3) दोन्शी मोग्म
98.

याष्रवॊघाचे

4) दोन्शी अमोग्म

ठयलरेरी

याष्रीम

उदद्दष््मे’

(Intended

Nationally Determined Contribution) शी वॊसा
म्शणजे ……………….
1) मयु ोऩीमन

दे ळाॊनी,

भध्म-आलळमातून

मेणाऱ्मा

तथराॊतयीताॊचे ऩन
य वन कयण्मावाठी घेतरेरी ळऩथ.
ू ल

2) जगबयातीर दे ळाॊनी शलाभान फदराळी रढण्मावाठी
आऩाऩल्मा ऩातऱीलय फनलरेरी मोजना.
3) ळाश्लत
मोजना.

वलकावाची उहद्दष्ट्मे वाध्म कयण्मावाठी

4) माऩैकी नाशी.
99.

मए
ु नवीडी माफाफत खारीरऩैकी मोग्म वलधाने ननलडा.
अ) मा

कयायाच्मा याष्राची 14 ली ऩरयऴद नक
ु तीच

हदल्री मेथे ऩाय ऩडरी.

फ) शा कयाय 1998 वारी वॊमक्
ु त याष्राद्लाये ल वुॊधया
ऩरयऴदे दयम्मान कयण्मात आरा आशे .
ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त अ

3) दोन्शी मोगम
www.reliableacademy.com

ALL THE BEST

2) पक्त फ

4) दोन्शी अमोग्म
Telegram: @Reliableacademy_1
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