
 
 
 
 
www.reliableacademy.com                         Telegram: @Reliableacademy_1                    MUMBAI-THANE-PUNE-KALYAN-PARBHANI              1 | P a g e  

 
 202103                     

लेऱ : 2 ताव                         याज्मवेला (MPSC) वयाल ऩूलव ऩयीषा 
Paper No. 06                        वाभान्म अध्मन चाचणी   
                   TEST SERIES BY :- Nagendra GirI Sir and Team Reliable   
 
1) वदय प्रश्नऩुस्ततक 100 अननलामय प्रश्न आशेत. प्रश्नाॊची उत्तये लरहशण्माव वुरुलात कयण्माऩूली मा प्रश्नऩुस्ततकेत वलय प्रश्न आशेत 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  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 आशेत. त्मा चाय 

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

  फ) आमोगाने ज्मा वलऴमावाठी भयाठी फयोफय इॊग्रजीभाध्मभ वलहशत केरेरे आशे. त्मावलऴमाचा प्रत्मेक प्रश्न भयाठी फयोफय इॊग्रजी बाऴेत देखीर 
छाऩण्मात आरा आशे. त्माभधीर इॊग्रजीतीर ककॊ ला भयाठीतीर प्रश्नाभध्मे भुद्रणदोऴाभुऱे अथला अन्म कायणाभुऱे वलवॊगती ननभायण झाल्माची 
ळॊका आल्माव, उभदेलयान ेवॊफॊधधत प्रश्न ऩमायमी बाऴेतीर प्रश्नाॊळी जोडून ऩशाला.  

5) वलय प्रश्नाॊना वभान गुण आशेत. मा ततल वलयप्रश्नाॊची उत्तये द्मालीत . घाईभुऱे चुका शोणाय माची दषता घेऊनच ळक्म नततक्मा लेगान ेप्रश्न 
वोडलाली.क्रभाॊन ेप्रश्न वोडवलणे शे्रमतकय आशे ऩण एखादा प्रश्न कठीण लाटल्माव त्मालय लेऱ न घारवलता ऩुढीर प्रश्नाॊकड ेलऱाल.े अळाप्रकाये 
ळेलट च्मा प्रश्नाऩमतं ऩोशोचल्मानॊतय लेऱ लळल्रक याहशल्माव कठीण म्शणून लगऱरेल्मा प्रश्नाॊकड ेऩयतणे वोईतकय ठयेर.  

6) उत्तयऩत्रत्रकेत एकदा नभूद केरेरे उत्तय खोडता मेणाय नाशी.नभूद केरेरे उत्तय खोडून नव्मान ेउत्तय हदल्माव ते तऩावरे जाणाय नाशी.  
7) प्रततुत ऩयीषेच्मा उत्तयऩत्रत्रकाॊच ेभूल्माॊकन कयताना उभेदलयाच्मा उत्तयऩत्रत्रकेतीर मोग्म उत्तयाॊनाच गुण हदरे जातीर. तवेच उभेदलायान ेलततुननष्ठ 

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) 

 
 

 

एकूण प्रश्न  : 100  
एकूण गुण  :  200  

 

2021 A 

CODE : R06 

ऩयीषा क्रभाॊक 

 
ळेलटचा अॊक 

 

कें द्राची वॊकेताषये 

 

या प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगान ेत्रित्रहत केललेी िळे संपेपयंत ही प्रश्नपुत्रततका आयोगाची मालमत्ता असून ती परीक्षा कक्षात उमेदिाराला परीक्षसेाठी िापरण्यास दणे्यात 

येत नाही. ही िळे संप ेपयंत सदरप्रश्न पुत्रततकेची प्रत/प्रती त्रकंिा सदर प्रश्नपुत्रततकेतील काही आशय कोणत्याही तिरुपात प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष पण ेकोणत्याही व्यक्तीस 

पुरत्रिण,े तसेच प्रत्रसध्द करण ेहा गुन्हा असून अशी कृती करणाऱ्या व्यक्तीिर शासनाने जारी केलले्या परीक्षामध्य ेहोणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रत्रतबंध करण्याबाबतचा 

अत्रधत्रनयम - 82 यातील तर तुदीनुसार तसच े प्रचत्रलत कायद्याच्या तरतुदी नुसार कारिाई करण्यात येईल. ि दोषी व्यक्ती कमाल एक िषााच्या कारािासाच्या 

आत्रण/त्रकंिा रुपये एक हजार रकमेच्या दडंाच्या त्रशक्षसे पाि होईल तसेच या प्रश्नपत्रिकेसाठी त्रित्रहत केललेी िळे संपण्याआधी ही प्रश्नपत्रिका अनात्रधकृत पण े

बाळगणे हा सुध्दा असून तस ेकरणारी व्यक्ती आयोगाच्या कमाचारी िृदंापैकी तसेच परीक्षचे्या पयािके्षकीय िृदंापैकी असली तरीही अशा व्यक्ती त्रिरुध्द उक्त 

अत्रधत्रनयमानुसार कारिाई करण्यात येईल ि दोषी व्यक्ती त्रशक्षसे पाि होईल. 
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ऩयीषाथीच ेस्ल-आकरन (वाभान्म अध्ममन चाचणी GS-1) 

      
    भी अळी खात्री देतो की चुकरेल्मा घटकालयती अभ्माव करुन बवलष्मात त्मा चुका टाऱेर.  

कच्मा काभावाठी जागा/ Space For Rough Work 
 

 
 
 
 
 

अ.क्र. वलऴमाचे नाल एकूण प्रश्न भी वोडलरेरे  
प्रश्न 

फयोफय चुक 
कोणत्मा 
घटकालय  

    चुकरे 

चुकरेल्मा घटकावाठी 
अभ्मावाचे 
केरेरे ननमोजन 

1. याज्मव्मलतथा        
2. अथयव्मलतथा        
3. इनतशाव        
4. बुगोर        
5. वा. वलसान        
6. ऩमायलयण        
7. चारू घडाभोडी        
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1. खारीर वलधानाॊचे ऩरयषण कया आणण मोग्म ऩमावम 
ननलडा.  
वलधान ‘अ’ – ऩथृ्लीचा अॊतयगाबा शा ननकेर आणण रोश  
माॊच्माऩावून फनरेरा आशे.  
वलधान ‘फ’ – ऩथृ्लीचे कलच शे लवलरका, अल्मलुभननमभ  
आणण भॅग्नेलळमभ माॊच्मा ऩावून फनरेरा आशे.  
ऩमायमी उत्तये :  
1) वलधान ‘अ’ आणण ‘फ’ दोन्शी फयोफय आशेत.  
2) वलधान ‘अ’ फयोफय अवून वलधान ‘फ’ चूक आशे.  
3) वलधान ‘अ’ चूक अवून वलधान ‘फ’ फयोफय आशे.  
4) वलधान ‘अ’ आणण ‘फ’ दोन्शी चूक आशेत.  

2. खारीरऩकैी कोणत ेवलधान/ने बफनचूक आशेत?  
अ) बायताने म्मानभायच्मा वीभेलय अवरेरा लभझोयाभ  
   याज्मातीर झोढा ल थाय शा इलभगे्रळन तऩावणी  
   नाका वुरु केरा आशे.  
फ) म्मानभायच्मा वीभेलय अवरेरा लभझोयाभ याज्मातीर  
   झोखा ल थाय शा झोयीऩयूी नॊतयचा दवुया तऩावणी  
   नाका आशे.  
क) म्मानभाय फयोफय बायताची 1751 कक.भी. राॊफीची  
   वीभा अवून ती अरुणाचर प्रदेळ, नागारॉड, आवाभ  
   आणण भेघारम मा याज्माॊना तऩळय कयत.े  
ऩमायमी उत्तये :  
1) अ आणण फ    2) अ आणण क  
3) अ, फ आणण क    4) पक्त अ.  

3. दोन रगतच्मा जील वभुदामाभधीर वॊक्रभणात्भक प्रदेळ 
_________ म्शणून ओऱखरा जातो.  
1) इको-झोन    2) इको-ऩॉज  
3) इको-टोन   4) इको-टाईऩ. 

4. खारीर वलधानाॊची वत्मता तऩावा आणण मोग्म ऩमावम 
ननलडा.  
वलधान ‘अ’ –  हशभारमीन नद्मा मा हशभारमाच्मा  
अनेक याॊगा ल लळलालरक टेकड्मा ऩाय करुन भैदानी  
प्रदेळात प्रलेळ कयतात.  
वलधान ‘फ’ – प्रामद्वलऩीम नद्मा प्रततयबॊगाभुऱे ननभायण  
झारेल्मा खचदऱ्मातून लाशतात.  
1) वलधान ‘अ’ आणण ‘फ’ दोन्शी फयोफय आशेत.  
2) वलधान ‘अ’ आणण ‘फ’ दोन्शी चूक आशेत.  
3) वलधान ‘अ’ फयोफय अवून वलधान ‘फ’ चूक आशेत.  
4) वलधान ‘अ’ चूक अवून वलधान ‘फ’ फयोफय आशेत.  

5. ओझोन निद्र वलवप्रथभ खारीरऩकैी कोणत्मा लऴी 
आढऱतो?  
1)1958    2)1972 
3)1985    4)1995 

6. जोड्मा जुऱला.  
ऋतू तायीख 

अ) लवॊत वॊऩात  i. डडवेंफय 22 
फ) उन्शाऱा अमन हदन ii. वप्टेंफय 23 
क) हशलाऱा अमन हदन iii. भाचय 21  
ड) ळयद वॊऩात iv. जून 21 

 
 अ फ क ड 
1) iii iv i ii 
2) iii i ii iv 
3) iii i iv ii 
4) ii iv i iii 

7. खारीर वलधानाॊचा वलचाय कया.  
अ) रा नननो म्शणजे रशान भुरगी.  
फ) रा नननोच्मा काऱाभध्मे भशावागयाचे थॊड ऩाणी  
   ऩषृ्ठबागालय मेते.  
क) रा नननो भान्वून लाये प्रफऱ कयतो.  
ड) एर नननोच्मा काऱाभध्मे व्माऩायी लाये कभकुलत  
   शोतात आणण उष्ण ऩाणी भशावागयाभध्मे ऩलेूकडे  
   लाशते.  
लयीरऩकैी कोणत ेवलधान/कोणती फयोफय आशेत.  
1) पक्त अ आणण फ 2) अ, फ, आणण क  
3) पक्त फ आणण क 4) लयीर वलय.  

8. खारीर लणवनालरुन नदीचे नाल ओऱखा.  
अ) मा नदीचा उगभ भानवयोलयाच्मा गयुरा भनधाता  
   लळखय मेथे शोतो.  
फ) ऩस्श्चभ नेऩाऱभध्मे हशरा कयनारी अवे म्शणतात.  
क) वायदा, वयज,ू याप्ती मा नतच्मा उऩनद्मा शोत.  
ड) त्रफशायभधीर छऩया मेथे शी नदी गॊगेरा मेऊन  
   लभऱत.े  
1) घाघया    2) गॊडक  
3) गाभती   4) कारी.  
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9. 1987 वारी प्रसवध्द ब्रनु्डटरॅन्ड अशलाराचे ळीऴवक 
खारीरऩकैी काम शोत.े  
1) आऩरे ऩमायलयण   
2) आऩरे वभान बवलष्म  
3) ळाश्लत वलकाव   
4) आऩरा एक उऩग्रश (ऩथृ्ली) 

10. खारी दोन वलधाने आशेत. त्माऩकैी (अ) शे वलधान अवून 
(आ) शे त्माचे कायण आशे. खारीर ददरेल्मा ऩमावमाॊऩकैी 
मोग्म ऩमावम ननलडा.  
वलधान (अ) – वलऴलुलतृ्तीम प्रदेळाभध्मे वागयाची षायता   
            कभी अवत.े  
वलधान (आ) – वलऴलुलतृ्तीम प्रदेळ शा अनत ऩजयन्मभान,  
            आभ्राच्छहदत आकाळ आणण आद्रयता शी    
            ललैळष््मे अवरेरा आशे.  
1) (अ) आणण (आ) दोन्शी वत्म अवून (आ) शे (अ) चे  
   त्रफनचूक तऩष्टीकयण आशे.  
2) (अ) आणण (आ) दोन्शी वत्म अवून (आ) शे (अ) चे  
   त्रफनचूक तऩष्टीकयण नाशी.  
3) (अ) वत्म अवून (आ) अवत्म आशे.  
4) (अ) अवत्म अवून (आ) वत्म आशे.  

11. खारीरऩकैी मोग्म वलधान/ने ओऱखा.  
वलधान (अ) – वागयी षेत्रात वभताऩयेऴा एकभेकीव ल   
           अषलतृ्ताव जलऱजलऱ वभाॊतय जातात.  
वलधान (आ) – वागयी तथानाॊचे ताऩभान उॊचीच्मा  
            ऩरयणाभाॊऩावून भुक्त अवत.े  
1) (अ) ल (आ) दोन्शी फयोफय आशेत आणण (आ) शे (अ)  
   चे अचूक तऩष्टीकयण आशे.  
2) (अ) ल (आ) दोन्शी फयोफय आशेत ऩयॊत ु(आ) शे (अ)  
   चे अचूक तऩष्टीकयण नाशी.  
3) (अ) शे फयोफय आशे ऩयॊत ु(आ) शे चूक आशे.  
4) (अ) शे चूक आशे ऩयॊत ु(आ) शे फयोफय आशे.  

12. भशायाष्रातीर उष्ण प्रदेळीम ननभवदाशरयत लनावॊफॊधी 
फयोफय वलधान/ने ओऱखा.  
अ) शी लने 1000 ते 2000 भीभी ऩजयन्म अवणाऱ्मा  
   प्रदेळात आढऱता.  
फ) मा लनाॊच्मा प्रदेळातीर वयावयी ताऩभान 200 त े 
   300  अवत.े  
क) शी लने ठाणे स्जल््मात आशेत भात्र शी लने ऩारघय  
   स्जल््मात आढऱत नाशीत.  

ऩमायमी उत्तये :  
1) पक्त अ    2) पक्त फ  
3) पक्त अ, क   4) लयीर वलय  

13. खारीर वलधानाॊचा वलचाय कया.  
वलधान (अ) – बायतात भशायाष्राचा भॉगनीजच्मा  
वाठ्मात दवुया तय उत्ऩादनात चौथा क्रभाॊक रागतो.  
वलधान (फ) – भशायाष्रात प्राभुख्माने ऩलूय ल दक्षषण  
बागाॊत खननजे वाऩडतात.  
ऩमायमी उत्तये :  
1) वलधाने अ ल फ दोन्शी फयोफय आशेत.  
2) वलधाने अ ल फ दोन्शी चूक  
3) वलधाने अ चूक तय फ फयोफय आशे. 
4) वलधान अ फयोफय तय फ चूक.  

14. बायतातून जाणाऱ्मा ककव लतृ्तावॊफॊधी वलधानाॊचा वलचाय 
कया.  
अ) शे बायताच्मा भध्मातून गेरे अवरे तयी माचा  
   ऩरयणाभ मेथीर शलाभान ल लनतऩतीलय झारेरा  
   नाशी.  
फ) शे बायतातीर आठ याज्माॊतून गेरे अवून त्मात  
   लभझोयाभ याज्माचा वभालेळ नाशी.  
ऩमायमी उत्तये :  
1) पक्त अ फयोफय  2) पक्त फ फयोफय  
3) अ ल फ दोन्शी फयोफय  4) अ ल फ दोन्शी चूक  

15. आर्कव मन खडक प्रणारीवॊदबावत कोणती वलधाने मोग्म 
आशेत.  
अ) ऩथृ्लीच्मा कलचाच्मा वलांत जुन्मा खडकाॊना  
   ‘आककय मन’  मा नालाने वॊफोधरे जात.े  
फ) ऩथृ्लीलय ज्मालेऱी आककय मन खडक ननभायण झारा  
   त्माच लेऱी जैवलक इॊधन तमाय झारे शोते.  
क) शा खडक जगाभधीर वलय घडीच्मा ऩलयत याॊगाॊचा  
   गाबा आशे.  
1) पक्त अ, फ   2) पक्त अ, क 
3) पक्त फ, क   4) लयीर वलय  
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16. आधुननक आलतववायणीवॊदबावत खारीर वलधाने वलचायात 
घ्मा.  
अ) भूरद्रव्माॊचे बौनतक आणण यावामननक गणुधभय शे  
   त्माॊच्मा अणुअॊकाचे आलतीवायणी आशेत.  
फ) आधुननक आलतयवायणी आणण भेडेलरव्शच्मा  
   आलतयवायणी वाम्म आशे.  
ऩमायमी उत्तये :  
1) दोन्शी वलधाने फयोफय  2) दोन्शी वलधाने चूक  
3) अ फयोफय, फ चूक  4) फ फयोफय, अ चूक  

17. खारीर वलधने वलचायात घ्मा.  
अ) अॊतय म्शणजे दोन त्रफ ॊदचू्मा दयम्मान गनतभान  
   अवताना लततूचे प्रत्मष केरेरे भागयक्रभण शोम.  
फ) अॊतय शे एकयेऴीम अवत.े  
क) वलतथाऩन एकयेऴीम नवत.े  
ड) वलतथाऩन म्शणजे गनतभानतेच्मा आयॊब ल अॊनतभ  
   त्रफ ॊदतूीर वलायत कभी अॊतय शोम.  
लयीर वलधानाॊऩकैी अमोग्म वलधाने/न ननलडा.  
1) अ, फ    2) पक्त फ 
3) पक्त क  4) क, ड 

18. ऑक्सवजनफाफत खारीर वलचायात घ्मा.  
अ) लामरूुऩातीर आणण द्रलरुऩातीर ऑस्क्वजनचे गणुधभय  
   वायखेच अवतात. 
फ) द्रलरुऩातीर ऑस्क्वजन शा अधधक थॊड ल घनरा  
   अवरेरा अवतो.  
क) लाम ूल द्रलरुऩातीर ऑस्क्वजनभध्मे येणूॊचे प्रभाण  
   वायखेच अवत.े  
लयीर वलधानाॊऩकैी मोग्म वलधान ननलडा.  
1) अ, फ   2) फ, क 
3) अ, क   4) अ, फ, क 

19. खारीर अमोग्म वलधाने वलचायात घ्मा.  
अ) भानलाच्मा जठयातीर अनतरयक्त आम्राचे प्रभाण  
   कभी कयण्मावाठी भॅग्नेलळमभ शामड्रॉक्वाईड लाऩयरे  
   जात.े  
फ) भानलाच्मा तोंडातीर आम्रतेचे प्रभाण 5.5 ऩेषा  
   कभी झाल्माव दात णझजण्माव वुरुलात शोते.  
क) भधभाळीचे दॊळ केरेल्मा जागी फेककॊ ग वोडा  
   रालल्माव (आयाभ ऩडतो)  
1) अ, फ    2) फ, क   
3) अ, फ, क    4) लयीरऩकैी नाशी.  

20. मोग्म जोड्मा जुऱला.  
गट ‘अ’ 

(लनस्ऩतीळास्त्र) 
गट ‘फ’ 

(वलस्तारयत रुऩ) 
अ) डेन्टोरॉजी  i. लषृावॊफॊधी वखोर  

अभ्माव 
फ) ऩॅलरओ फॉटनी  ii. लनतऩती अलमलाॊचे  

कामय.  
क) प्रान्ट वामकोरॉजी  iii. लनतऩती अलमलाॊची  

कामय.  
ड) प्रान्ट भोपोरॉजी  iv. लनतऩती अलमालाॊची  

वॊयचना, ऩरयलतयन,  
रूऩाॊतय.  

   ऩमायमी उत्तये :  
 अ फ क ड 
1) i ii iii iv 
2) ii i iv iii 
3) iv iii ii i 
4) iv i ii iii 

21. खारीर वलधानाॊऩकैी अमोग्म वलधाने  ननलडा.  
अ) अलभफा ऩेळी अननमलभत अवत.े  
फ) ळुक्रऩेळी ववऩयराकाय अवत.े  
क) अॊडऩेळी गोराकाय अवत.े  
ड) भानली चेताऩेळीॊना 1 भीटय राॊफीचे ळेऩटू ककॊ ला  
   अषतॊत अवतो.  
ऩमायमी उत्तये :  
1) अ, फ    2) फ, क 
3) फ, क, ड  4) लयीरऩकैी नाशी.  

22. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.  
अ) न्मभूोननमा, घटवऩय, षम मावायख्मा दधुयय योगाॊलय  
   ऩेननलवरीन, तरेप्टोभामलवन शी प्रनतजैवलके लाऩयरी  
   जातात.  
फ) लनतऩतीलयीर योगाॊलय उऩचाय म्शणून प्रनतजैवलकाॊचा  
   उऩमोग शोत नाशी.  
क) वलऴाणुॊभुऱे शोणऱ्मा योगालय प्रनतजैवलके प्रबालळारी  
   नाशीत.  
लयीर वलधानाॊऩकैी अमोग्म वलधान/ने ननलडा.  
1) पक्त अ  2) पक्त फ  
3) अ, फ   4) लयीरऩकैी नाशी. 
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23. लनस्ऩतीभधीर ऩोऴणद्रव्मे आणण माॊच्मा अबालाच्मा 
ऩरयणभाफाफत खारीरऩकैी अमोग्म जोडी ओऱखा.  
1) शामड्रोजन  - ऩेळी लबस्त्तका ननलभयती  
2) कॅस्ल्ळमभ  - अबालाभुऱे फीजननलभयती शोत  

नाशी.  
3) वल्पय   - ऩानाचे ळेंडे गुॊडाऱरे जातात.  
4) नामरोजन  - प्रोटीन ल न्मसू्क्रक आम्र  

ननलभयतीवाठी उऩमोग.  
24. ऑक्सवश्लवन प्रर्क्रमेभधीर खारी ददरेल्मा यावामननक 

असबर्क्रमेभधीर गाऱरेल्मा जागी मोग्म ऩमावम ननलडा. 
  

 
 

ऩमायमी उत्तये :  
1) 6    2) 36 
3) 38    4) 42 

25. खारीर  वलधाने वलचायात घ्मा.  
अ) लनतऩतीॊच्मा श्लवनप्रकक्रमेतची गती प्राण्माॊऩेषा कभी  
   अवत.े  
फ) लनतऩतीॊचे हदलवा प्रकाळ वॊतरेळन आणण श्लवन  
   एकाच लेऱी वुरु अवत.े  
ऩमायमी उत्तये :  
1) दोन्शी वलधाने फयोफय  2) दोन्शी वलधाने चूक  
3) अ फयोफय, फ चूक  4) अ चूक, फ फयोफय  

26. यसतद्रव्माच्मा लसैळष्टमाॊवलऴमी मोग्म ऩमावम ननलडा.  
अ) कपकट वऩलऱवय यॊग  
फ) आम्रायीधभी द्रल  
क) 90% ऩाणी  
ड) 7% प्रधथने    
इ) 3% अवेंद्रीम वामन्व  
1) अ, फ, क   2) अ, फ, क, ड 
3) फ,क, ड, इ   4) अ, फ, क, ड, इ 

27. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.  
अ) ककण्लात कालरकामन (Bdding) ऩध्दतीने प्रजनन  
   शोत.े  
फ) प्रॅनेरयमा मा प्राण्मात ळयीयाऩावून लेगळ्मा झारेल्मा  
   बागाऩावून ऩनु्शा ळयीय तमाय कयण्माची षभता  
   अवत.े  
क) फशुवलबागन (Multiple Fission) प्रकक्रमेत  

शामड्रावायख ेवजील प्रजननावाठी ऩनुजयनन  
 (Regeneration)   ऩेळीॊचा लाऩय कयतात.  
लयीर वलधानाॊऩकैी मोग्म वलधाने ननलडा.  
1) अ, ब़   2) फ, क 
3) अ, क   4) अ, फ, क. 

28. खारी नभूद केरेल्मा उत्वजवक वॊस्थेऩकैी वल ॊच ूमा 
र्कटकाची उत्वजवक वॊस्था कोणती?  
1) ज्लारा ऩेळी   2) नेकिडडमा  
3) कषाॊग ग्रॊथी   4) श्लवन लषृ  

29. 10 भीटय उॊच इभायतीलयीर टार्कत 500 र्करोगॅ्रभ 
लस्तुभानाएलढे ऩाणी वाठलरेरे अवल्माव ऩाण्माभध्मे 
वाठलरेरी क्स्थतीज ऊजाव काढा.  
1) 49000 J    2) 59000 J  
3) 69000 J    4) 79000 J 

30. जय 10 Kg  लजनाची एक रोखॊडी लस्त ू125 भी 
उॊचीलरुन खारी वोडरी आणण जय 9 ची र्कॊ भत 10 
m/s2 इतकी अवेर, तय त्मा रोखॊडी लस्तूरा जसभनीलय 
ऩोशोचण्मावाठी र्कती लेऱ रागेर?  
1) 12.5 वेकॊ द   2) 10 वेकॊ द  
3) 5 वेकॊ द   4) 1 वेकॊ द  

31. खारीरऩकैी कोणत े याजकीम अधधकाय बायतीम 
नागरयकाव प्राप्त शोतात माफाफत खारीर वलधाने रषात 
घ्मा.  
अ) बायतातीर ननलडणुकीभध्मे भतदानाद्लाये बाग  
   घेण्माचा अधधकाय.  
फ) काशी भशत्लाचे ऩदे धायण कयण्माचा अधधकाय  
क) वॊवद ल याज्म वलधीभॊडऱाचे वदतम शोण्माचे  
   अधधकाय  
1) अ, फ    2) अ, क 
3) लयीर वलय   4) पक्त अ 

32. खारीर वलधाने कोणत्मा प्रधधयेखा (Writ) वॊदबावत आशे.  
अ) कामदेळीय अटक अवल्माव शा प्रधधरेख काढता मेत  
   नाशी.  
फ) वलोच्च न्मामारम वॊफॊधधत अधधकाऱ्माॊना अवा  
   आदेळ देईर की कतयव्मे ऩाय ऩाडा ककॊ ला चुक  
   व्मलस्तथत कया.  
क) कननष्ठ न्मामारमाॊना त्माॊचे अधधकाय षेत्राॊचे  
    उल्रॊघन कयण्माऩावून प्रनतफॊधीत कयणे.  
 

ऩेळीद्रालण 
C6H12O6 + 6O2               6(O2 + 6H2O + ………ATP 

(ऊजाव) 
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1) देशोऩस्तथती, उत्पे्रऴण, प्रनतऴेध  
2) फॊदी प्रत्मधीकयण, उत्पे्रऴण अधधकाय ऩचृ्छा  
3) अधधकाय ऩचृ्छा, फॊदी प्रत्मषीकयण, देशोऩस्तथती 
4) देशोऩस्तथती, ऩयभादेळ, प्रनतऴेध  

33. करभ 28 वॊदबावत चुकीचे वलधान ओऱखा.  
अ) ऩणूयऩणे वयकायी ऩळैातून चारणाऱ्मा वॊतथाभधून  
   धालभयक लळषण/उऩावना देण्माची वॊभती नाशी.  
फ) जय दान ननधी ककॊ ला धालभयक लळषण आलश्मक आशे  
   नतथे लळषण हदरे जाईर.  
क) कोणत्माशी खाजगी ळावनवॊतथा जी ळावनभान्म  
   ककॊ ला ळावन अनदुानीत अवणाऱ्मा वलद्माथी केलऱ  
   ऩारकाॊच्मा वॊभतीने अवे लळषण हदरे जाईर भग  
   ऩाल्म शा ळाऱेत अवो ककॊ ला भशावलद्मारमीन अवो.  
1) अ, फ    2) क  
3) अ, क    4) फ, क 

34. खारीर वलधानाॊऩकैी मोग्म वलधाने कोणती ते ओऱखा.  
अ) भुरबूत शक्क याजकीम रोकळाशी प्रतथावऩत  
   कयतात.  
फ) भागयदळयक तत्ले वाभास्जक/आधथयक/आदळय ननभायण  
   कयतात.  
क) भागयदळयक तत्ले न्मामप्रवलष्ठ नाशीत. ऩयॊतु बायताचा  
   याज्म कायबायात भुरबूत आशेत.  
1) अ, फ   2) अ, फ, क 
3) क    4) फ, क 

35. जोड्मा राला. (कोणत्मा भागवदळवक तत्लानवुाय कामदे 
फनतीर.)  

अ) करभ – 47  i. ऩळुॊच्मा कत्तरीव  
प्रनतफॊध  

फ) करभ – 48  ii. भादक ऩेम ल  
आयोग्माव अऩामकायक  
द्रव्मे मालय फॊदी  

क) करभ – 49  iii. वॊवदीम कामद्माद्लाये  
याष्रीम तभायके माॊचे  
वॊयषण  

ड) करभ - 46 iv. वाभास्जक अन्माम   
वलय प्रकायचे ळोऴण  

 
 
 

 अ फ क ड 
1) i ii iii iv 
2) ii i iii iv 
3) i ii iv iii 
4) iii ii i iv 

36. खारीरऩकैी कोणती तत्ले बाग – 4 च्मा फाशेयीर 
भागवदळवक तत्ले म्शणता मेतीर?  
अ) करभ 335 – वेला ल ऩदे मालय SC/ST चा शक्क  
फ) करभ 350 – प्राथलभक ततयालय भातबृाऴेतून लळषण  
क) करभ 351 – हशॊदी बाऴा वलकावाठी भागयदळयन तत्ले.  
1) लयीर वलय   2) अ, फ 
3) फ, क   4) अ  

37. खारीरऩकैी अमोग्म वलधान कोणत ेत ेननलडा.  
अ) ननलायचण गण अऩणूय अवेर तय मालरुन  
   याष्रऩतीच्मा ननलडणूकीव आव्शान देता मेणाय नाशी.  
फ) जय याष्रऩती ननलडीनॊतय त्माॊची ननलड अलधै  
   ठयल्मानॊतय तत्ऩलूी केरेल्मा वलय कृती लधै अवतीर.  
क) याष्रऩती ऩदाच्मा भतदान प्रकक्रमेफद्दर ळॊका ननभायण  
   झाल्माव वॊफॊधधत याज्माच्मा उच्च न्मामारमात  
   दाला दाखर कयता मेतो.  
ड) याष्रऩतीचा कामयकाऱ शा ळऩथ घेतल्माऩावून वुरु  
   शोतो ल तो ऩाच लऴायचा अवतो.  
1) अ, फ   2) फ, क  
क) क, ड   4) क 

38. खारीर वलधाने याष्रऩतीॊच्मा कोणत्मा नकाय 
अधधकायाफद्दर आशेत?  
अ) एखाद्मा वलधेमकाॊची वॊभती ऩणूय ऩणे योखुन ठेलणे.  
फ) याष्रऩतीने ऩनुयवलचायाथय ऩाठवलरेरे वलधेमक वाध्मा  
   फशुभताने वॊवदेत भॊजुयी हदल्माव याष्रऩतीॊना वॊभती  
   द्माली रागत.े  
1) ळुध्द नकायात्भाधधकाय, ननरॊफनकायी 
2) गणुात्भक – ननरॊफणकायी  
3) ननरॊफणकायी – गणुात्भक  
4) गणुात्भक – ऩॉकटेस्व्शटो 
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39. याष्रऩतीकड ेकेरेल्मा षभादान अजाववॊफॊधी अमोग्म 
वलधान कोणत े ते ओऱखा?  
1) गनु््माळी वॊफॊधधत ऩयुाव्माॊचे ऩनुयननयऩेष करु  
   ळकतात, माभध्मे न्मामारमाऩेषा लेगऱे भत (अथय)  
   राल ूळकतात.  
2) दमेचा अजय कयणाऱ्मा व्मक्तीव याष्रऩती वभोय  
   भौणखक वुनालणी (तोंडी) अधधकाय नाशी.  
3) याष्रऩतीॊचा ननणयम अमोग्म अताककय क बेदबाल ऩणूय  
   अवल्माच्मा कायणालरुन त्मावलरुध्द न्मामारमात  
   जाता मेईर.  
4) ऩलूीचा देमचा अजय पेटाऱरा तयी याष्रऩतीकड े 
   ऩनुयवलचायाथय दवुया अजय कयता मेतो.  

40. भानल अधधकाय वॊयषण दरुुस्ती वलधेमक – 2019 नवुाय 
याष्रीम भानली शसक आमोगात कोणत्मा आमोगाच्मा 
अध्मषारा वदस्म म्शणून घोवऴत केरे?  
1) याष्रीम अनवुुधचत जाती आमोग  
2) याष्रीम अन-ुजभाती आमोग  
3) याष्रीम भहशरा आमोग  
4) याष्रीम फारवॊयषण आमोग  

41. खारीरऩकैी कोणत्मा भागवदळवक तत्लाॊचा वभालेळ 42 
व्मा घटना दरुुस्तीद्लाये झारेरा नाशी?  
1) फारकाॊच्मा ननयोगी वलकावावाठी वॊधी वुननस्श्चत  
   कयणे  
2) ऩमायलयण वुधायणे ल त्माॊचे यषण कयणे आणण लने  
   आणण लन्मजीलाॊचे यषण.  
3) उत्ऩन्न, दजाय, वोमी, वलरती आणण वॊधी मातीर  
   वलऴभता कभी कयणे.  
4) औद्मोधगक व्मलवामानभध्मे काभगायाॊचा वशबाग  
   वुननस्श्चत कयणे.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.    
अ) 249 i. दोन ककॊ ला दोनऩेषा जातत याज्माॊचा  

वशभतीन ेकामदे कयण्माचा वॊवदेचा  
अधधकाय  

फ) 250 ii. वॊवदेन ेकेरेर कामदे आणण  
याज्म वलधीभॊडऱान ेकेरेरे कामदे  
माॊभधीर वलवॊगती 

क) 252 iii. आणीफाणी काऱात याज्मवुचीतीर  
वलऴमालय कामदे कयण्माचा  
अधधकाय  

ड) 254 iv. याष्रहशताच्मा दृष्टीन ेयाज्मवुधचतीर  
वलऴमालय कामदे कयण्माचा  
अधधकाय  

 अ फ क ड 
1) iv Iii i ii 
2) iv Iii ii i 
3) ii I iii i 
4) ii I iv iii 

43. खरीरऩकैी कोणत्मा वसभत्माॊभधीर वदस्मत्लाचे वलधान 
चुकीचे आशेत?  
अ) रोकरेखा वलभती ल वालयजननक उऩक्रभ वलभती  
   माभध्मे दोन्शी वबागशृाॊना वभान वदतमत्ल हदर  
   आशे.  
फ) रोकअॊदाज वलभती भध्मे केलऱ लयीष्ठ वबागशृाचे  
   वदतम अवतात.  
क) रोकरेखा ल रोकअॊदाज ्मा वॊमकु्त वॊवदीम  
   वलभतत्मा आशेत.  
1) अ, फ    2) अ, क 
3) अ, फ, क  4) पक्त फ 

44.   
अ) 243- अ i. ग्राभवबा 
फ) 243- फ  ii. ऩॊचामतीची तथाऩना  
क) 243- क  iii. ऩॊचामतीची यचना  
ड) 243- ड iv. जागाॊचे आयषण  

 अ फ क ड 
1) i ii iv iii 
2) i iv ii iii 
3) i ii iii iv 
4) i iii ii iv 
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45. याज्माॊचा ननसभवती नवुाय क्रभ राला.  
1) शरयमाणा –लवस्क्कभ –लभझोयाभ –त्रत्रऩयुा  
2) शरयमाणा – त्रत्रऩयुा – लभझोयाभ – लवस्क्कभ  
3) शरयमाणा – त्रत्रऩयुा – लवस्क्कभ – लभझोयाभ  
4) शरयमाणा – लवस्क्कभ – त्रत्रऩयुा – लभझोयाभ  

46. मोग्म वलधान ओऱखा.  
अ) 2010 भध्मे तऩेनच्मा येडडओ अकादभीने वलय प्रथभ  
   जगानतक येडडओ हदन वाजया कयण्माची कल्ऩना  
   भाॊडरी.  
फ)’मनुामटेड नेळन्व येडडओ’ शी वॊमकु्त याष्राॊची  
  आॊतययष्रीम प्रवायण वेला 13 पेब्रलुायी 1946 योजी  
  तथाऩना कयण्मात आरी शोती.  
1) पक्त अ   2) पक्त फ 
3) दोन्शी अ, फ   4) दोन्शी नाशी.  

47. जुर ै2020 भध्मे रयओ दद जनेयो मा ळशयात 
‘इॊटयनॅळनर मनुनमन ऑप आर्कव टेसटची (UIA) 
जागनतक ऩरयऴद आमोक्जत केरी जाणाय आशे.  
1) ऑर द लल्डयव, जतट लन लल्डय  
2) लन लल्डय अॉड द व्शोर लल्डय  
3) जतट लन तटेऩ वलथ ऑर लल्डय  
4) माऩकैी नाशी.  

48. भशात्भा पुरे माॊच्मा वॊदबावत मोग्म वलधाने ओऱखा.  
अ) जोनतयाल गोवल ॊदयाल पुरे शे त्माॊचे ऩणूय नाल शोते.  
फ) ततृीम यत्न, ब्राम्शणाॊचे कवफ मा ग्रथाॊचे रेखन  
  त्माॊनी केरे आशे.  
क) त्माॊनी जातीव्मलतथेरा वलयोध केरा शोता.  
1) अ, क    2) फ, क 
3) अ, फ   4) अ, फ, क 

49. 2019 च्मा जागनतक आयोग्म ददनाची वॊकल्ऩना काम 
शोती?  
1) पूड वेफ्टी : पॉय फेतट शेल्थ  
2) डडपे्रळन, रे्व टॉक  
3) मनुनव्शवयर शेल्थ कव्शयेज : एव्शयीलन, एव्शयीव्शेय 
4) माऩकैी नाशी.  
 
 
 
 
 

50. खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.  
अ) बायतातीर ऩहशरे रोकन्मामारम 1986 भध्मे  
   चेन्नई मेथे बयवलण्मात आरे.  
फ) रोक न्मामारमाचा अध्मष वेलाननलतृ्त ककॊ ला  
   वेलाॊतगयत न्मामाधधकायी अवतो.  
क) रोक न्मामारमाच्मा अध्मषावलरुध्द अऩीर कयता  
   मेत नाशी.  
लयीरऩकैी कोणत/ेती वलधान/ने फयोफय आशे/त?  
1) अ, फ   2) फ, क 
3) अ, क   4) अ, फ, क 

51. भशायाष्र आधथवक ऩाशणी 2016 – 17 भधीर 
भादशतीनवुाय अमोग्म वलधान ओऱखा.  
1) भशायाष्राभध्मे नगयऩालरकाॊची वॊख्मा 234 आशे.  
2) भशायाष्राभध्मे नगयऩॊचामतीची वॊख्मा 130 
3) भशायाष्राभध्मे कटक भॊडऱाची वॊख्मा 7 आशे. 
4) भशायाष्राभध्मे नगयऩालरकाॊची वॊख्मा 27 आशे.  

52. रोकप्रनतननधी कामदा 1951 नवुाय ‘ब्रॅक आऊट 
वऩरयमड’ वॊदबावत मोग्म  वलधान/ने ओऱखा.  
अ) मा काऱात याजकीम नेत्माॊना जनवबा घेण्माची  
   ऩयलानगी नाशी.  
फ) याजकीम नेत्माॊना ननलडणूक ऩयलानगी नाशी.  
क) ननलडणूकी वॊदबायत कोणतेशी प्रदळयन कयण्माव  
   ऩयलानगी नाशी.  
1) अ, क    2) फ, क 
3) अ, फ   4) अ, फ, क 

53. ‘याजस्थान भागावलगीम दयुस्ती वलधेमक 2019’ नवुाय 
कोणत्मा जातीॊना नोकयी आणण सळषण वॊस्थाॊभध्मे 
प्रलेळावाठी 5 टसके आयषण देण्मात आरे आशे?  
अ) गजुयय   फ) फॊजाया क) यामका  
ड) गडडमा रोशाय  इ) गडरयमा  
1) अ, फ, इ   2) फ, क, ड  
3) अ, फ, क   4) अ, फ, क, ड, इ  

54. कें द्र वयकायने वाॊक्यमकीम फाफीॊभध्मे भानके वलकसवत 
कयण्माच्मा उदे्दळाने याष्रीम वाॊक्यमकी आमोगाची 
स्थाऩना कोणत्मा वसभतीच्मा सळपायळीलरुन केरी शोती?  
1) जी.ऩटु्टऩाथी आमोग  
2) वी. यॊगयाजन आमोग  
3) एभ. जे. फॊडोऩाध्माम वलभती  
4) याजील ळुक्रा वलभती 
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55. भ्रष्टाचाय आकरन ननदेळाॊक, 2018 नवुाय,  
अ) बायताचे मा ननदेळाॊकातीर तथान आधीच्मा लऴायऩेषा  
   वुधायरेरे आशे.  
फ) वलायत कभी भ्रष्टाचाय अवरेल्मा देळाॊभध्मे जऩान मा  
   एकभेल आलळमाई देळाचा वभालेळ आशे.  
1) पक्त अ फयोफय   2) पक्त फ फयोफय  
3) अ ल फ दोन्शी फयोफय  4) दोन्शी वलधाने चूक  

56. भ्रष्टाचाय आकरन ननदेळाॊक, 2018 भध्मे वलावत कभी 
आणण वलावधधक भ्रष्टाचाय अवरेल्मा देळाॊभध्मे 
खारीरऩकैी कोणत ेदेळ ेअनकु्रभाने मेतात?  
1) डेन्भाकय , वोभालरमा  2) कपनरॊड, तलीडन  
3) लव ॊगाऩयू, दक्षषण वुदान  4) माऩकैी नाशी.  

57.   
गट अ गट फ 

अ) ऋऴीकुभाय ळुल्का  i. मऩूीएववीचे अध्मष  
फ) अयवल ॊद वक्वेना  ii. ननलडणूक आमकु्त  
क) बायत बूऴण  

व्माव  
iii. वीफीआम वॊचारक  

ड) वुळीर चॊद्रा  iv. मऩूीएववीचे वदतम  
 अ फ क ड 
1) iii i Iv Ii 
2) ii iii I iv 
3) i ii Iii iv 
4) iii ii Iv i 

58.    खारीरऩकैी फयोफय वलधान/ने ओऱखा.  
अ) अनतरयक्त वॉलरलवटय जनयर शे घटनात्भक ऩद  
   अवून तो वयकायचा न्मामारमीन प्रलक्ता अवतो.  
फ) अनतरयक्त वॉलरलवटय जनयर बायत वयकायचा  
   ततृीम क्रभाॊकाचा वलधी अधधकायी अवतो.  
1) पक्त अ   2) पक्त फ 
3) दोन्शी अ ल फ  4) माऩकैी एकशी नाशी. 

59.  खारीरऩकैी चुकीचे वलधान ओऱखा.  
अ) जम्भ ूल काश्भीयभध्मे याज्माच्मा याज्मघटनेतीर  
   करभ 92 नवुाय याष्रऩती याजलट राग ूशोऊ ळकत  
   नाशी.  
फ) जम्भ ूल काश्भीयभध्मे याज्मऩार याजलट राग ू 
   कयण्माचा ऩणूय अधधकाय तेथीर याज्मऩाराॊना आशे.  
1) पक्त अ   2) पक्त फ  
3) दोन्शी अ ल फ  4) माऩकैी एकशी नाशी.  

60. कें द्र वयकाने आवाभ कयायातीर खॊड 6 च्मा 
अॊभरफजालणीवाठी उच्चस्तयीम वसभती स्थाऩन केरी 
आशे. मा कयायातीर शा खॊड कळाळी वॊफॊधधत आशे?  
1) आवाभी रोकाॊच्मा वललळष्ट ओऱखीच्मा जतनवाठीचे  
   उऩाम  
2) आवाभाध्मे ळाॊतता प्रतथाऩनेवाठीचे उऩाम  
3) फाॊग्रादेळी नागरयकाॊची आवाभभधीर घवुघोयी  
   योखण्मावाठीचे उऩाम  
4) माऩकैी नाशी.  

61.  आदेळात्भक ननमोजन म्शणजे काम?  
1) आदेळात्भक ननमोजनाभध्मे उत्ऩादनाच्मा भाध्मभाॊलय  
   याज्माचे ऩणूय ननमॊत्रण अवत ेआणण देळातीर कें द्रीम  
   ननमोजन भॊडऱ (प्राधधकयण) ननमोजन आखत.े  
2) उत्ऩादनाच्मा भाध्मभाॊलय याज्माचे ऩणूय ननमॊत्रण  
   अवत ेतथावऩ वलकें हद्रत अवत.े  
3) वयकायने आखरेल्मा ननमोजनानवुाय वलवलध आधथयक  
   कामे कयण्मावाठी वॊमोजक लगायरा याज्म ननदेळन  
   देत.े  
4) कें द्रीम ननमोजन प्रधधकयण अवत,े तथावऩ फाजायी  
   ळक्तीॊना अथय व्मलतथेभध्मे कामय कयण्मावाठी  
   ऩयलानगी अवत.े  

62. खारीर वलधाने बायतातीर दारयद्र्माच्मा वॊकल्ऩनेळी 
वॊरग्न आशेत.  
अ) दारयद्रमयेऴेची वॊकल्ऩना कॅरयीजच्मा तलरुऩात भाॊडरी  
   आशे.  
फ) दारयद्रम आणण बूक मा दोन्शी वॊकल्ऩना एकच  
   आशेत.  
क)’दारयद्र्मेयेऴा टोऩरी (Basket)’भधीर लततू आणण  
   वेलाॊभध्मे फदर घडलनू आणरा गेरा आशे.  
ड) लळषण आणण आयोग्मालयीर खचय वभावलष्ट  
   कयण्मावाठी नलीन ऩध्दतीळातत्र वुचलरे गेरे आशे.  
1) अ पक्त   2) अ ल फ ृ
3) अ ल क  4) अ, फ, क, ड 

63.  प्रच्िन्न फयोजगायीचा वाधायण अथव काम शोतो?  
1) फयीच रोक फेयोजगाय अवतात.  
2) ऩमायमी योजगाय उऩरब्ध नवतात.  
3) श्रलभकाॊची वीभाॊत उत्ऩादकता ळून्म अवत.े  
4) श्रलभकाॊची उत्ऩादकता कभी अवत.े 
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64. याष्रीम उत्ऩन्न भाऩनाची कोणती ऩध्दत भूल्मलाढ 
ऩध्दतीळी वॊफॊधधत आशे?  
अ) खचय ऩध्दत   फ) उत्ऩन्न ऩध्दत  
क) प्रलाश ननधी ऩध्दत   
1) अ ल फ   2) पक्त फ  
3) अ ल क   4) लयीर वलय  

65. खारीरऩकैी कोणत ेवलधान याज्म अॊदाजऩत्रकातीर 
बायीत खचावफाफत चुकीचे आशे?  
1) बायीत खचय वलधानबेत भताव टाकता मेत नाशी.  
2) बायीत खचायफाफत वलधानभॊडऱात चचाय कयता मेत  
   नाशी.  
3) वलधानवबा अध्मष आणण उच्च न्मामारमाचे  
   न्मामाधीळ माॊचा ऩगाय, बत्त्माचा खचय बायीत खचय  
   आशे.  
4) याज्म वलधी भॊडऱ कामदा करुन बायतीम याज्म  
   घटनेत नभूद वललळष्ट फाफीॊलळलाम इतय खचय बायीत  
   म्शणून जाशीय करु ळकत.े  

66. व्मलशाय कयाफाफत खारीरऩकैी कोणत ेवलधान चुकीचे 
आशे?  
1) शा कय रालण्माचे ल लवूर कयण्माचे अधधकाय  
   कोणत्माशी ऩरयस्तथतीत तथाननक प्राधधकयणाकड े 
   वोऩवलता मेत नाशी.  
2) व्मलवाम कयाची कभार भमायदा रु. 250 लरुन रु.  
   2500 ऩमतं  लाढवलण्मात आरी आशे.  
3) शी वलत्तीम भमायदा लाढवलण्मावाठी घटनादरुुतती  
   आलश्मक अवत.े  
4) व्मलवाम कय शा प्राप्ती कयाचा एक बाग आशे मा  
   कायणालरुन माफाफतचा याज्म कामदा अवॊवलधाननक  
   ठयत नाशी.  

67. आमात ऩमावमतेभध्मे खारीर प्रकायाॊचा वभालोळ आशे. 
अ) बाॊडलरी लततूॊची आमात  
फ) उऩबोग्म लततूॊच्मा आमातीरा बाॊडलरी लततूॊच्मा  
   आमातीरा ऩमायम.  
क) कच्चा भाराची आमात.  
ड) आमात लततूॊना तलदेळात उत्ऩाहदत केरेल्मा लततूॊचा  
   ऩमायम.  
1) पक्त अ   2) अ ल ड  
3) फ ल ड   4) फ ल क 
 

68.  खारीरऩकैी कोणत ेवाकव चे उदद्दष्ट नाशी?  
1) दक्षषण ऩलूय आलळमातीर रोकाॊच्मा कल्माणारा  
   प्रोत्वाशन देणे आणण त्माॊच्मा याशणीभानाच्मा  
   गणुलत्तेत लाढ कयणे.  
2) प्रदेळातीर आधथयक ल वाभास्जक लधृ्दी आणण  
   वाॊवकृनतक वलकावारा गती देणे.  
3) दक्षषण आलळमातीर देळाॊच्मा एकत्रत्रत  
   तलालरॊफनात्भक प्रोत्वाशन देणे ल आणखी भजफतू  
   फनवलणे.  
4) एकभेकाॊचा ऩयतऩय वलश्लाव, वभज आणण  
   अधधभुल्मनात बय घारणे.  

69. भशायाष्र याज्म वयकायी फॉक कोणत्मा अधधननमभाद्लाये 
ननमॊबत्रत केरी जात?े  
1) बायतीम कॊ ऩनी अधधननमभ -1956  
2) फॉककॊ ग येग्मरेुळन अधधननमभ – 1949  
3) रयझव्शय फॉक ऑप इॊडडमा अधधननमभ – 1934  
4) माऩकैी नाशी.  

70.  याष्रीम कृऴी ल ग्राभीण वलकाव फॉक मा सळखय वॊस्थेची 
स्थाऩना खारीर कायणाभुऱे कयण्मात आरी.  
1) कृऴी ऩनुययचीत ऩतऩयुलठा वलकाव भॊडऱाचा (ARDC)  

        ऩतऩयुलठ्मात वशबाग कामयषभ नव्शता.  
2) याष्रीम वशकायी वलकाव भॊडऱ (NCDC) ननधायरयत  

        उदे्दळ वाध्म कयता आरे नाशीत.  
3) कृऴी ऩतऩयुलठा वलबाग (ACD) लाढीलय भागणीनवुाय  

        ऩयुलठा कयण्माव अवभथय शोतो.  
  4) लयीर वलय  
71. अवलकसवत देळाॊतीर चरनलाढी वॊदबावत खारीरऩकैी 

कोणती वलधाने फयोफय आशेत?  
अ) कभी वलकलवत देळातीर वाभास्जक आधथयक-याजकीम  
   वॊयचना चरनलाढीचे तलरुऩ  
फ) ऩामाबूत वोमी वुवलधाॊच्मा अऩयेुऩणाभुऱे चरनलाढ  
   शोत.े  
क) वललळष्ट षेत्रातीर भागणीभुऱे चरनलाढ शोत.े  
ड) ऩवैा ऩयुलठ्माच्मा अनतवलततायाभुऱे चरनलाढ शोते.  
1) फ, क ल ड   2) पक्त अ, फ 
3) लयीर वलय   4) अ, क, ड 
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72. अथवव्मलस्थेभधीर ऩामाबूत व्मलस्था म्शणजे काम?  
1) औद्मोधगक आणण ळेतकयी उत्ऩादनारा वशाय्मक  
अवरेल्मा वेला आणण वुवलधाॊना ऩामाबूत व्मलतथा अवे  
म्शणतात.  
2) लव ॊचन, ऊजाय आणण लाशतूक माॊना ऩामाबूत व्मलतथा  
अवे म्शणतात.  
3) लाशतूक आणण वॊपे्रळन, फॉककॊ ग आणण वलत्त, वलभा,  
ळातत्र ल तॊत्रसान माॊना ऩामाबूत व्मलतथा म्शणतात.  
4) लाशतूक आणण वॊपे्रळन, फॉककॊ ग आणण वलत्त, वलभा,  
ळातत्र ल तॊत्रसान आयोग्म आणण लळषण माॊना ऩामाबूत  
व्मलतथा म्शणतात.  

73. ळावनाने अनवुुधचत षेत्राभध्मे ऩॊचामत वलस्ताय कामदा 
(PESA-Panchyat Extension to Scheduled 
Areas) 1996 भध्मे वॊभत केरा आशे.  
खारीरऩकैी मा कामद्माचे कोणत ेउदद्दष्ट नाशी?  
1) तलमॊळावन  
2) ऩायॊऩारयक शक्काॊचे जतन कयणे.  
3) जभाती षेत्रात तलामत्त षेत्र ेननभायण कयणे.  
4) जभातीतीर रोकाॊना ळोऴनातून भुक्त कयणे.  

74.  उत्ऩादन षेत्रातीर लाढीव प्रोत्वाशन देण्मावाठी बायत 
वयकाय कोणती धोयणे याफलीत आशे?  
अ) याष्रीम गुॊतलणूक ल उत्ऩादन षेत्राॊची ननलभयती  
फ) Single Window Clearance अॊतगयत वलवलध  
फाफीॊची वोडलणूक कयणे.  
क) ताॊत्रत्रक वॊऩादन ल वलकाव ननधी उबायणे.  
1) पक्त अ  2) फ ल क 3) अ ल क  4)लयीर वलय  

75.  जोड्मा जुऱला.  
गट अ गट फ 

अ) दवुये औद्मोधगक धोयण  1) 1969 
फ) भक्तेदायी व्माऩाय  प्रनतफॊध  

कामदा  
2) 1956 

क) ऩयकीम चरन ननमॊत्रण  
कामदा  

3) 1991 

ड) नले औद्मोधगक धोयण  4) 1973 
 अ फ क ड 
1) 4 3 2 1 
2) 3 4 2 1 
3) 2 1 4 3 
4) 1 2 3 4 

76. खारीरऩकैी कोणती तयतुद शी कस्तुय यॊगक वसभतीची 
नाशी.  
1) ऩस्श्चभ घाटाचे नवैधगयक रॉड तकेऩ ल नवैधगयक ल  
   नवैधगयक रॉडतकेऩ अवे वलबाजन 
2) वाॊतकृनतक रॉडतकेऩ षेत्राऩकैी 63% षेत्रालय खाण  
   काभाव-ऩयलानगी अवेर.  
3) फेकामदेळीय खाणकाभाव वॊऩणूय ऩस्श्चभ घाटात फॊदी  
4) काशी अटीवश लन जलभन त्रफगय लनलाऩयावाठी  
   शतताॊतयीत कयता मेईर.  

77. अ) गदशयभाचा वागयी अबमायण्म शे धाभया नदीच्मा 
भुखाऩावुन वुरुलात शोतो.  
फ) धाभया शी नदी ओयीवा ल ऩ.फॊगार भधीर भशत्लाच 
“कावल उत्ऩादन” कें द्र फनरे आशे.  
क) गादशयभाथा मेथे भोठ्मा प्रभाणात ऑसरव्श रयडरे 
कावलाचे प्रजनन कें द्र आशे.  
लयीर वलधानाभधुन बफनचुक नवरेरे वलधान ओऱखा.  
1) अ फ   2) फ क 
3) फ    4) अ  

78.  अमोग्म वलधान ओऱखा.  
1) भशायाष्राचा याज्मप्राणी शा “ळेकरू” बीभाळॊकय  
लनजील अबायण्मात आढऱतो.  
2) ळेकरूच्मा घय्माच्मा वॊख्मेलरुन त्माची गणणा केरी  
जात.े  
3) ळेकरू शा प्राणी 6 ते 8 घयटी फाॊधतो त्मा घय्माॊना  
6 ने बागल्माव ळेकरू ची वॊख्मा लभऱत.े  
4) ळेकरू शा प्राणी गडधचयोरी मेथीर अबमायण्मात  
वुध्दा आढऱतो.  

79. शरयमार शी बायतात आढऱणायी भगय कोणत्मा प्रकायची 
आशे.  
1) नद्माभध्मे आढऱणायी  2) खाऱ्मा ऩाण्मातीर भगय  
3) दरदरी भगय   4) वागयी भगय  

80.  “शरयत शलाभान ननधी” फद्दर अमोग्म वलधान कोणत े
1) वलकवनळीर याष्राॊना भदत व्शाली मा शेतूने  
   (UNFCCC अॊतगयत)  
2) भुख्मारम –दक्षषण कोयीमा मेथे आशे.  
3) जागतीक फॉक वलश्लतत म्शणुन तात्ऩयुत ेकाभ ऩाशीन  
4) वलकवीत याष्रातीर कृती, धोयणे वललीध प्रकल्ऩाव  
   अथयवशाय्म कयेर. 
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81. ‘कोकोसरथोपोयव’ (Cocolithophores) फद्दर 
खारीरऩकैी कोणत ेऩमावम बफनचूक नाशीत.  
1) एकऩेळीम वागय ळैलार  
2) कॅस्ल्ळमभ काफोनेटचे कलच  
3) वागयी अन्नवाखऱी भशत्लाची बूलभका  
4) लयीर वलय  

82.  मोग्म जोड्मा राला. (ध्लनीची तीव्रता)  
हठकाण आलाज डेवीफर भध्मे 

अ) ऩानाॊची वऱवऱ  i. 40-DB 
फ) ळाॊत घय  ii. 80-DB 
क) लाशने  iii. 20-DB 
ड) इरेस्क्रक कयलत  iv. 117-DB 

 
 अ फ क ड 
1) ii i iii iv 
2) iii i ii iv 
3) i ii iii iv 
4) ii iii iv ii 

83. खारीर ऩकैी कोणत्मा याज्माचे “याज्म प्राणी वायख े
आशेत”  
1) कनायटक-तालभऱनाडू  2) कनायटक-आध्रऩदेळ  
3) कनायटक-केयऱ   4) तालभऱनाडू केयऱ  

84. वमुॊसत याष्रवॊघाने घोऴीत करेरे चुकीचे दळक कोणत.े  
1) जैलवलवलधता- 2001 त े2020  
2) वलायवाठी ळाश्लत ऊजाय दळक 2014-2024 
3) जीलनावाठी जर – 2015 ते 2025  
4) वागयी वलसान दळक 2021-2030 

85.  अमोग्म जोडी ओऱखा.  
1 गीय लव ॊश प्रकल्ऩ              

- 
1972 

2 गेडा वलॊधयन प्रकल्ऩ          
-  

1987 

3 भगयीचा प्रजनन  प्रकल्ऩ - 1976 
 

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

86. खारीर वलधाने बफनचुक ओऱखा.  
अ) शडप्ऩा वभ्मतेची भाशीती वुरुलातीरा चाल्वय भॅवन  
माॊनी  हदरी आशे.  
फ) शडप्ऩा वॊतकृतीच्मा वभ्मतेने जनयर कननॊगशॅभ ने  
दोन लेऱा वलेषण करून घेतरे.  
क) भोशेनजोदडोचा ळोध इ.व. 1922 भध्मे यखारदाव  
फॅनजी माॊनी रालरा आशे.  
ड) वय जॉन भाळयर माॊच्मा नेततृ्लात भोशेनजोदोडो भध्मे  
वातत्माने उत्खनन कयण्मात आरे.  
ऩमायम.  
1) पक्त अ ल क   2) पक्त क ल ड 
3) पक्त अ, फ आणण क  4) लयीर वलय  

87. ‘अथवलेद’ फाफत वत्म वलधान ओऱखा.  
अ) ’अथयलेद’ शा 731 वुक्ताॊचा वॊग्रश आशे.  
फ) अथयलेदारा ‘ब्रम्शालेद’ आणण ‘अथलायधगयवलेद’ मा  
नालनेशी ओऱखरे जात.े  
क) मा लेदाचा फशुताॊळ बाग जादयूोणा आदीॊलय आधारयत  
आशे.  
ड) आमायच्मा रौककक जीलनवलऴमक वलायधधक भाशीती  
माच लेदातून लभऱत.े  
ऩमायम:  
1) पक्त ड  2) पक्त फ ल क  
3) पक्त अ, क ल ड 4) लयीर वलय  

88. चुकीची जोडी ओऱखा.  
‘धातुचे नाल’ लदैदक नाल 

1) वोने - हशयण्म  
2) ताॊफ े - अमव  
3) रोश - रोखॊड  
4) याॊगा  - ऋऴ ु 

89.  खारीरऩकैी षबत्रमाॊचे कोणत ेकतवव्म नाशी.  
अ) मधु्द कयणे      फ) दान स्तलकाय कयणे  
क) ब्राम्शाॊणाॊचे वॊयषण कयणे    ड) मस कयणे  
इ) व्मानमक दॊड व्मलतथा   
ई) अध्ममन आणण अध्माऩन  
उ) आमभनावलना तनान      
ऊ) वलय प्राण्माचे वॊयषण कयणे. 
1) पक्त अ, फ, उ, ऊ 2) पक्त फ, ड, ई आणण उ  
3) पक्त क, इ, उ, ऊ 4) पक्त अ, ड, इ आणण ई  
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90. ‘याजा शऴवलधवन’ फाफत वत्म वलधान ओऱख.  
अ) शऴयलधयन शा थानेश्लय आणण कन्नोजचा याजा शोता.  
फ) तो प्रबाकयलधयनचा ऩतु्र आणण याज्मलधयनचा धाकटा  
बाऊ शोता.  
क) शऴयलधयनने नागानॊद, यत्नालरी, आणण वप्रमदलळयका मा  
तीन नाटकाॊची यचना केरी.  
ड) बायताॊचे लणयभ लरशणाऱ्मा ‘्मआुॊग वाॊग’ मा चीनी  
प्रलाळारा त्माने वॊयषण हदरे.  
ऩमायम :  
1) पक्त अ ल ड   2) पक्त क ल ड 
3) अ, फ, ल क   4) लयीर वलय  

91. वुन्नी वॊप्रदामाचे उदे्दळ काम शोत?े  
अ) दाय-उर-शफय रा दाय-उर-इतराभभध्मे ऩरयलतीत  
   कयणे.  
फ) ळाॊततावप्रम आणण नवैधगयक ननैतक वाधनाॊचा लाऩय  
   कयणे.  
1) पक्त अ   2) पक्त फ  
3) ऩमायम दोन्शीशी  4) लयीरऩकैी नाशी.  

92. ‘भोघर काऱात क्स्त्रमाॊची अलस्था कळी शोती?’ शे ऩढुीर 
वलधानालरून वत्मता ठयला.  
अ) भुघर काऱात वाभान्म स्तत्रमाॊची अलतथा पाय  
चाॊगरी नव्शती. उत्तय बायतात शी स्तथती अत्मॊत लाईट  
शोती.  
फ) दक्षषण बायतात वलळेऴत:  वलजमनगय वाम्राज्मात  
स्तत्रमाॊची अलतथा चाॊगरी शोती.  
क) हशॊद ूआणण भुस्तरभ मा दोन्शी वभाजातीर भहशराॊ  
भध्मे ऩडदा ऩध्दती शोती.  
ड) हशॊद ूवभाजात ऩडदा ऩध्दती लळलाम शुॊडा, वती, फार- 
वललाश ऩध्दती शोत्मा.  
ऩमायम :  
1) पक्त क    2) पक्त अ ल फ  
3) लयीरऩकैी एकशी नाशी   4) लयीर वलय  
 
 
 
 

93. ‘ळेयळशा वुय’ माॊच्मा फाफत वत्म वलधान ओऱखा.  
अ) ळेयळशा वुय माॊचे भुऱ नाल ‘पयीद खान’ शोत.े  
फ) ळेयळशा वुय माॊनी जौनऩयूरा लळषणाॊचा प्रायॊब करून  
अयफी आणण पायवी बाऴेचा खोरलय अभ्माव केरा.  
क) ळेयळशा वुय माॊच्मा तलबालाभुऱे जौनऩयूरा वुबेदाय  
जभार खान अत्मॊत त्माॊच्मालय प्रबाली झारा.  
ड) ळेयळशा वुय ‘इब्राहशभ रोदी आणण फशाय खान’ मा  
दोघाॊनाशी ळयण गेरा शोता.  
1) पक्त क ल ड   2) पक्त फ, क आणण ड  
3) पक्त अ ल ड  4) लयीर वलय. 

94. डडपे्रस्ड सरावेव सभळन वॊफॊधी ऩढेु ददरेल्मा वलधानाॊऩकैी 
कोणती वलधाने फयोफय आशेत?  
अ) भॊगरोय, इॊदोय ल बलानी मेथे कें द्र तथाऩन केरी.  
फ) लळलणकाभ, ऩतुतक फाॊधणी ल काथ्माच्मा काभाचे  
   लळषण लगय वुरु केरे.  
क) 1913 भध्मे आऩरे कामायरम ऩणु्माशून भुॊफईरा  
   शरलरे.  
ऩमायमी उत्तये :  
1) वलय अ, फ, क वत्म  
2) वलय अ, फ, क वत्म नाशीत.  
3) अ, फ वत्म आशेत. क वत्म नाशी.  
4) फ, क वत्म आशेत. अ नाशी. 

95.  क्राॊनतसवॊश नाना ऩाटीर:  
अ) माॊनी अतऩशृ्माॊना भॊहदय प्रलेळ देण्माव ऩाहठॊफा हदरा.  
फ) माॊच्मालय 1946 भध्मे प्राॊताच्मा वयकायने बाऴणफॊदी  
   रादरी.  
क) माॊनी आचामय प्र.के.अत्र ेमाॊनी ‘क्राॊनतलवॊश’ शे  
   नाभलबधान हदरे.  
1) अ, फ फयोफय. क चूक आशे.  
2) फ, क फयोफय. अ चूक आशे.  
3) अ, फ, क नतन्शी फयोफय आशेत. 
4) अ, फ, क नतनशी वलधाने चूक आशेत.  
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96. खारीर ददरेल्मा याजऴी ळाशू भशायाजाॊच्मा आमषु्मातीर 
घटनाॊचा मोग्म कारानकु्रभ ननलडा.  
अ) लेदोक्त प्रकयण  
फ) ळाशूऩयुी फाजायऩेठेची तथाऩना  
क) अणखर बायतीम कुभी षत्रत्रम ऩरयऴदेचे अध्मष  
ड) वत्मळोधक वभाजाची तथाऩना  
ऩमायम :  
1) अ, ड, क, फ  2) अ, फ, क, ड 
3) फ, अ, क, ड  4) फ, अ, ड, क 

97. रशुजी वाऱले माॊच्मा फद्दर खारीर वलधाने वलचायात 
घ्मा:  
अ) रशूजी वाऱले माॊनी 1857 च्मा उठालाभध्मे  
इॊग्रजाॊवलरूध्द प्रखय रढा हदरा शोता.  
फ) याणोजी भशाय माॊच्मावोफत रशूजीॊनी भशात्भा पुरेंना  
लळषणप्रवायच्मा कामायत भदत केरी.  
क)1882 ऩणेु मेथीर यातता ऩेठेत त्माॊनी देळातीर  
ऩहशरे तारीभ मधु्द कराकौळल्म प्रलळषण कें द्र वुरु  
केरे.  
ऩमायम :  
1) अ आणण क मोग्म  2) पक्त अ मोग्म  
3) फ आणण क मोग्म  4) लयीर वलय मोग्म  

98. ववलनम कामदेबॊग चऱलऱीची लसैळष्टमे कोणती आशेत?  
अ) खान अब्दरु गपाय खान माॊच्मा नेततृ्लाखारी  
ऩठाणाॊचा वशबाग.  
फ) भशात्भा गाॊधीजीॊनी ‘कैवय-ए-हशॊद’ ऩदली वयकायरा  
ऩयत केरी.  
क) धायावणा मेथीर लभठाच्मा वत्माग्रशाचे नेततृ्ल  
श्रीभती वयोस्जनी नामडू माॊनी केरे.  
ड) स्तत्रमाॊच उल्रेखनीम काभधगयी.  
ऩमायमी उत्तये :  
1) वलधाने फ, क फयोफय आशेत.  
2) वलधाने फ, क, ड फयोफय आशेत.  
3 )वलधाने अ, क, ड फयोफय आशेत.  
4) वलधाने फ, ड फयोफय आशेत.  
 

99. ‘लमैक्सतक वत्माग्रश आॊदोरन’ माफाफत वत्म वलधान 
वाॊगा.  
अ) लमैस्क्तक वत्माग्रश आॊदोरन शी वॊकल्ऩना भशात्भा  
गाॊधीजीची शोती.  
फ) लमैस्क्तक वत्माग्रशाचे ऩहशरे वत्माग्रशी म्शणून  
वलनोफा बाले माॊची ननलड केरी शोती.  
क) लमैस्क्तक वत्माग्रशाचे दवुये वत्माग्रशी म्शणून ऩॊडीत  
नेशरू माॊची ननलड केरी शोती.  
ऩमायम :  
1) पक्त अ    2) पक्त फ  
3) पक्त अ ल क    4) लयीर वलय 

100. जशारभतलाद्माॊच्मा उद्माॊची कायणे काम आशेत?  
अ) दषु्काऱाफाफत वयकायची ननस्तक्रमता  
फ) प्रेगच्मा वाथीकड ेवयकायचे दरुयष  
क) रॉडय लरटन, रॉडय रेन्वडाऊन ल रॉडय एस्ल्गन माॊची  
    दडऩळाशी.  
ड) रॉडय कवयनचे भशत्लाकाॊषी धोयण  
ऩमायम :  
1) पक्त क ल ड  2) पक्त फ ल क 
3) लयीर वलय   4) लयीरऩकैी एकशी नाशी.  

 
 
 
 

ALL THE BEST 


