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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.

वलऴमाचे नाल

1.

याज्मव्मलतथा

2.

अथयव्मलतथा

3.

इनतशाव

4.

बुगोर

5.



एकूण प्रश्न

(वाभान्म अध्ममन चाचणी GS-1)

भी वोडलरेरे
प्रश्न

फयोफय

चुक

कोणत्मा

चक
ु रेल्मा घटकावाठी

चुकरे

केरेरे ननमोजन

घटकालय

अभ्मावाचे

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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वलधान ऩरयऴदाांच्मा वदस्म वांख्मेनव
ु ाय याज्माांचा मोग्म

5.

उतयता क्रभ कोणता?

नाशी.

1) उत्तयप्रदे ळ, भशायाष्र, आॊध्रप्रदे ळ, कनायटक

फ)बायत वयकायच्मा वॊफधॊ धत खटल्माॊची फाजू वलोच्च

2) उत्तयप्रदे ळ, भशायाष्र, कनायटक, आॊध्रप्रदे ळ

न्मामारमात भाॊडतो.

3) उत्तयप्रदे ळ, तेरॊगणा, आॊध्रप्रदे ळ, कनायटक

क)बायतीम घटनेच्मा करभ 143 नव
ु ाय भशान्मामलादी

4) उत्तयप्रदे ळ, भशायाष्र, आॊध्रप्रदे ळ, त्रफशाय.

याष्रऩती द्लाये वलोच्च न्मामारमाॊचे प्रनतननधधत्ल
कयतात.

खारीरऩैकी अमोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा.

ड)रोकवबा वदतमारा अवरेरे वलळेऴ अधधकाय त्माॊना

अ)वॊमक्
ु त फैठकीत अध्मष रोकवबा वबाऩती प्रलवध्द

प्राप्त अवतात.

अवतात.

लयीरऩैकी मोग्म वलधाने कोणती ते ओऱखा.

फ)याज्मवबेचे उऩवबाऩती शे ऩण वॊमक्
ु त फैठकीचे
अध्मष शोलू ळकतात. ऩण ज्मालेऱेव याज्मवबा
वबाऩती शे यजेलय अवतीर तेव्शा.
क)वॊमक्
ु त फैठकीभध्मे वलधेमक वाध्मा फशुभताने भॊजूय

6.

व्शाले रागते.

3.

1) अ

2) अ, फ

3) लयीर वलय

4) अ, फ, ड

खारीरऩैकी अमोग्म वलधाने कोणते ते ननलडा.
1) बायतीम याज्मघटनेच्मा वशाव्मा बागात करभ 148

1) अ, फ

2) फ ल क

ने 151 भध्मे ननमॊत्रण ल भशारेखाऩरयषका ची तयतुद

3) पक्त क

4) अ, फ, क

कयण्मात आरी.
2) केद्र ल याज्म ततयालरयर वभग्र वलत्तीम व्मलतथेचा

खारीर वलधानाांऩक
ै ी मोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा?

ल वालयजननक ननधीचा यषणकताय अवतो.

अ)याज्म वलत्त आमोगाची तथाऩना दय ऩाच लऴांनी केरी

3) ननमॊत्रण ल भशारेखा ऩरयषक माचे लेतन ल बत्ते शे

जाते.

याज्म केंद्राना लाटून हदरे आशे त.

फ)बायतीम याज्मघटनेत कभर 243 (І) करभाभध्मे

4) तो रोकरेखा वलभतीचा कान – नाक – डोऱे अवतो.

कयण्मात आरी आशे .
क)बायताचे वलत्त आमोगाचे ऩहशरे अध्मष के.वी.
ननमोगी शोते.

4.

अ)भशान्मामलादीचा कामयकाऱ याज्मघटनेत ननस्श्चत

1) फ

2) अ, फ

3) अ, फ, क

4) लयीर वलय

खारीरऩैकी अमोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा?

7.

मोग्म जोड्मा राला.
अ)

याजभन्नाय वलभती

क)

फ)
ड)

i)

1966

न्मा. वयकारयमा आमोग

iii)

2007

न्मा.एव.एभ. ऩॊच्छी

iv)

1969

v)

1983

वटे रलाड वलभती

आमोग

1) केंद्रीम रोकवेला आमोग माॊचे वदतम वॊख्मा ननस्श्चत
नवते.
2) केंद्रीम रोकवेला आमोग माॊचे वदतम याष्रऩती
ननस्श्चत कयतात.
3) याज्म रोकवेला ल केंद्रीम रोकवेला आमोगाचा
वदतमाॊना फडतपीं कयण्माची प्रकक्रमा वभान आशे .
4) केंद्रीम रोकवेला आमोगाची घटनेत तेयाव्मा बागात
तयतुद केरी आशे .
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ii)

ऩमायमी उत्तये :
1)
2)
3)
4)

अ

फ

क

iv

i

ii

iv
i
i

i

iv
iv

ड

ii

iii

ii

iii

iii

1983

ii
ii
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370 यद्द कयण्माऩल
ू ी बायतीम याज्मघटनेत जम्भू

11.

काश्भीयफद्दच्मा तयतुदी.................

अमोग्म वलधान कोणते?

अ) 1965 ऩावून जम्भू कश्भीय भधीर वदय-ए-रयमावत

अ) शा कामदा ऩल
य षी प्रबालाने रागू शोणाया कामदा
ू र

शे ऩद यद्द करून-त्मा जागी याज्मऩार नेभणूक केरी

आशे .

गेरी शोती.

फ) जगातीर कोणत्माशी व्मक्तीव अटीवश नागरयकत्ल

फ) याष्रऩतीॊनी जम्भू ल काश्भीय याज्माॊवाठी आधथयक

दे ता मेईर.

आणीफाणी घोवऴत करु ळकत नव्शते.

क) जय नोंदणी ला स्तलकृती द्लाये नागरयकत्ल

क) जम्भू काश्भीय शा बाग बायतीम वॊघयाज्माचा एक

लभऱाल्माव त्मा वॊफधॊ धत दे ळात 7 लऴायच्मा आत 2 लऴय

अवलबाज्म शोता.

9.

लळषाऩेषा जात्व लभऱाल्माव नागरयकत्ल यद्द शोते.

लयीरऩैकी अमोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा.

ड) एखादा नागरयक वरग 7 लऴे बायताफाशे य याशत

1) अ, फ

2) अ, फ, क

अवल्माव त्माचे नागरयकत्ल यद्द शे त.े

3) क

4) एकशी वलधान अमोग्म नाशी.

1) अ

2) क

3) फ

4) ड

खारीरऩैकी अमोग्म जोडी कोणती ते ओऱखा.
अ)

चौथी अनव
ु ूची

-

याज्मवबेच्मा

फ)

ऩाचली अनव
ु च
ु ी

-

SC/ST प्रळावन

क)
ड)

10.

नागरयकत्ल कामदा – 1955 च्मा वांदबावत खारीरऩैकी

वशाली अनव
ु ूची

आठली अवुवूची

-

याज्मानव
ु ाय जागा

12.

वलधान ननलडा.
अ) तथाऩना – 1921 ऩावून

भणणऩयू , नागारॉ ड,

फ) वदतम वॊख्मा – रोकवबा – 15 वदतम + 7

लवक्कीभवाठी तयतुदी

याज्मवबा

प्राधधकृत बाऴा

1) अ

2) फ

3) क

4) ड

क) वलभतीचा कामयकाऱ 1 लऴायचा अवेर
ड) वदय वलभतीचे अध्मष ऩद वलयोधी ऩषाकडे हदरे
जाते शा एक वॊकेत आशे .

पाजर अरी आमोगाने आऩल्मा याज्मऩन
ु यव चना
अशलारानव
ु ाय………………
अ) एक बाऴा, एक याज्म मा वॊकल्ऩनेव भान्मता हदरी.
फ) 7 ली घटनादरु
ु तती – 1956 नव
ु ाय बायतात 14
घटकयाज्म ल 8 केंद्रळालवत प्रदे ळ ननभायण झारे.
क) 7 व्मा घटनादरु
ु तती नव
ु ाय लवक्कीभ याज्म ननभायण
झारे.
ड) 1950 वारी वॊमक्
ु त प्राॊताचे नाल फदरून उत्तय
प्रदे ळ अवे केरे.
लयीरऩैकी अमोग्म नवरेरे वलधान कोणते ते ओऱखा.
1) अ

2) फ

3) क

4) ड
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खारीर वलधानाांऩक
ै ी रोकरेखा वमभती वलऴमी अचुक

13.

1) अ, फ

2) क, ड

3) अ, फ, क, ड

4) लयीरवलय फयोफय

73 व्मा घटनादरु
ु स्ती नव
ु ाय ऩढ
ु ीरऩैकी कोणती फाफ शी
ऩांचामतयाज ऐच्च्िक फाफ आशे ?
अ) भागाव लगीमाॊवाठी आयषण
फ) ऩॊचामतीरा आधथयक दृष््मा वषभ शोण्मावाठी
मोजना याफवलण्माचे तलातॊत्र्म
क) ग्राभवबाचे आमोजन
ड) ग्राभऩॊचामतीरा कय रालण्माचे अधधकाय दे ण्मावाठी
तयतुदी
इ) याज्म ननलडणूक आमोगाची ननलभयती
1) अ, इ

2) अ, फ, ड

3) अ, क, ड

4) अ, ड

MUMBAI-THANE-PUNE-KALYAN-PARBHANI

4|P a g e

RELIABLE ACADEMY
14.

FOUNDER- Manohar E. patil

भशान्मामलादी फद्दर ऩढ
ु ीर वलधाने तऩावा ल अमोग्म
वलधाने ओऱखा.

20.

वलधान (अ) : बायतात अांदभान-ननकोफाय मेथे फॅयन ल

अ) ननमक्
ु ती याष्रऩती कडून शोते.

नायकोडभ शी ज्लाराभुखी फेट आशे त.

फ) भशान्मामलादीची ऩात्रता शी वलोच्च न्मामारमाच्मा

वलधान (फ) : फॅयन शा बायतातीर एकभेल जागत
ृ

न्मामाधीळ वायखी आशे.

ज्लाराभुखी आशे .

क) दे ळाच्मा कोणत्माशी न्मामारमात खटरा ऐकण्माचा
अधधकाय दे ण्मात आरा आशे.
1) अ, फ, क
3) फ, क
15.

ऩमावमी उत्तये :
1) वलधान अ ल फ दोन्शी फयोफय आशे त.

2) अ, क

2) वलधान अ ल फ दोन्शी चूक आशे त.

4) अ, फ

3) वलधान अ फयोफय तय फ चूक आशे .

वुप्रीभ कोटावभधीर न्मामाधीळाांची वांख्मा ठयवलण्माचा
अधधकाय ……………. माांना आशे.

4) वलधान अ चक
ू तय फ फयोफय आशे .
21.

1) बायताचे याष्रऩती

17.

नाशी?

4) बायताचे याष्रऩती ल भॊत्रत्रभॊडऱ

2) मा नद्मा शॊगाभी नद्मा म्शणून ओऱखल्मा जातात.

अमोग्म जोडी ननलडा.
1)

त्रफतत दोआफ

-

त्रफमाव ल वतरज नदी

2)

फायी दोआफ

-

त्रफमाव ल याली नदी

3)

ये चना दोआफ

-

4)

चाझ दोआफ

-

1) मा नद्मा प्रौढालतथेभध्मे झुकरेल्मा आशे त.

ऩलवतयाांगाांच्मा दयम्मान आशे ?

4) मा वलय नद्माॊना नैऋत्म ल ईळान्म भोवभी

दयम्मान
दयम्मान

लाऱ्माभुऱे ऩयू मेतात.
22.

लाऱलांटी भद
ृ ा आढऱते.

धचनाफ ल याली नदी

अ) ळीत

दयम्मान

फ) वभळीतोष्ण

क) उष्ण

धचनाफ ल याली नदी

ऩमायमी उत्तये :

दयम्मान

2) वलॊध्म ऩलयत

कोणत्मा कटटफांधाभध्मे ताांफडी, जाांबी, ये गयू , ताांफडी

23.

1) पक्त अ

2) पक्त क

3) पक्त अ, फ

4) पक्त फ, क

आयोश ऩालवावांफध
ां ी वलधानाांचा वलचाय कया.

4) ऩस्श्चभ घाट

अ) फाष्ऩमक्
ु त लाये उॊ च प्रलयताभुऱे अडलरे गेल्माभुऱे त्मा

खारीर ऩलवत मळखये कोणत्मा खांडात मेतात?

हठकाणी नो ऩाऊव ऩडतो त्माव आयोश ऩाऊव म्शणतात.

क) भाऊॊट रुलेनझोयी

दऩ
ु ायनॊतय ऩडतो.

3) वातऩड
ु ा ऩलयत

अ) ककरीभाॊजायो फ) भाऊॊट केननमा
1) मयु ोऩ

3) आकिका
19.

3) मा नद्मा जरलाशतुकीवाठी मोग्म नाशीत.

बायतीम द्लीऩकल्ऩीम ऩठायी प्रदे ळ कोणत्मा
1) अयलरी ऩलयत

18.

खारीरऩैकी कोणते लैमळष््म द्लीऩकल्ऩीम नद्माांचे

2) बायतीम वॊवद
3) वयन्मामाधीळ
16.

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

2) आलळमा

4) मयु ोऩ ल आकिका

बायताच्मा ऩच्श्चभ ककनायी भैदानी प्रदे ळात कोणत्मा
प्रदे ळाच्मा वभालेळ शोत नाशी?
अ) काठे लाडचे भैदान

फ) कायलाय

1) पक्त अ

2) पक्त ड

क) भरफाय

3) पक्त फ, क
www.reliableacademy.com

ड) कोयोभॊडर

फ) वलऴल
ु लत्ृ तीम प्रदे ळात आयोश ऩाऊव फशुधा दययोज
क) आकिकेतीर काॊगो नदीचे खोये ल दक्षषण
अभेरयकेतीर ॲभेझॉन नदीच्मा खोऱ्मात आयोश प्रकायचा
ऩाऊव ऩडतो.
अमोग्म वलधान ननलडा.
1) पक्त अ

2) पक्त फ

3) पक्त क

4) माऩैकी नाशी

4) माऩैकी नाशी
Telegram: @Reliableacademy_1
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टशभलऴावला वांफध
ां ी अमोग्म वलधान/ने ओऱखा.

29.

अ) हशभलऴायल ऩजयन्मभाऩकाच्मा वाशाय्माने भोजता मेतो.

फ)

भाऩन करुन हशभलऴायल भोजरा जातो.

क)

क) 120 लभभीचा फपायचा थय शा 1 लभभी ऩजयन्मवभ

1) पक्त अ

2) पक्त अ, फ

3) पक्त फ, क

4) माऩैकी नाशी

30.

अ)

काऱा

-

हटटॅ ननपेयव भॅग्नेटाईटभुऱे मेतो.

फ)

रार

-

शे भेटाईटवायख्मा रोखॊडाच्मा

-

3) पक्त फ, क

4) लयीर वलय

2) अलबवयण

3) प्रनतयोध

4) आलतय ऩजयन्म

खारीरऩैकी कोणत्मा जरमवांचन प्रकल्ऩाचा वभोलळ

4) पक्त फ, क

मोग्म वलधान/ने ननलडा.

अ) त्रत्रलाथायच्मा शलाभान लगीकयणाच्मा ऩाच प्रभुख

ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त अ

3) अ ल फ दोन्शी
31.

2) पक्त फ

4) माऩैकी नाशी

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

अ) रोहशत यक्तऩेळीॊभध्मे तॊतक
ु णणका नवतात.

फ) रोहशत यक्तऩेळी ऑस्क्वजनचे लशन कयताना

जगाभध्मे वलावत जास्त ऩजवन्म कोणत्मा प्रकायचा
1) आयोश ऩजयन्म

2) पक्त फ

प्रकाय बायतात आढऱातात.

अवल्माभुऱे

2) पक्त अ, फ

ऑस्क्वजनचा लाऩय कयतात.
ऩमायमी उत्तये :

1) दोन्शी फयोफय

3) पक्त अ फयोफय
32.

फ) गॊडक प्रकल्ऩ

2) दोन्शी चूक

4) पक्त फ फयोफय

खारीर वलधानाांऩक
ै ी अमोग्म वलधान ननलडा.

1) लणय रलशे , पुरे ल पऱे माॊना यॊ ग प्राप्त करून
दे तात.

क) त्रफमाव क्रकल्ऩ

2) वऩष्ठाम ऩदाथय, भेद ल प्रधथनाॊचे वॊश्रेऴण आणण

ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त अ,

2) पक्त फ,क

3) पक्त अ, फ

4) लयीरऩैकी वलय

थांड लाये ल त्माांचे प्रदे ळ माांच्मा टदरेल्मा जोड्माांऩक
ै ी
अमोग्म जोडी ओऱखा.
अ)

फोया

-

ग्रीनरॉ ड ल अॊटास्क्टय का

फ)

रभॉन्टे ना

-

ऑस्तरमा

क)

लभतरर

-

भध्म आलळमा

ऩमायमी उत्तय :
1) पक्त अ

2) पक्त फ

3) पक्त क

4) माऩैकी नाशी
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- खलऱणाये वाठ

फ) त्रत्रलाथायच्मा शलाभान लगीकयणाचे तीन शलाभान

लवरीकाचे प्रभाण कभी

नेऩाऱ मा दे ळात शोतो?

28.

60 अषलत्ृ त

- ककयळ ऩन्नाव

आशे .

वॊमक्
ु त ऩदाथायभुऱे मेतो.

1) पक्त अ

अ) कोंवी

0

शलाभान वलबाॊगाना जागनतक ततयालय भान्मता हदरी

ऩडतो?

27.

50 अषलत्ृ त

- गयजणाये चाऱीव

3) पक्त क

भद
ृ े च्मा यां गावलऴमी मोग्म जोड्मा ओऱखा.

ऩमायमी उत्तये :

26.

0

1) पक्त अ

ऩमायमी उत्तये :

ऩाॊढया

400 अषलत्ृ त

ऩमायमी उत्तये :

अवतो.

क)

अमोग्म जोडी ओऱखा.
अ)

फ) हशभकणाॊनी बयरेल्मा बाॊड्माचे ऩजयन्मभाऩकाद्लाये

25.

ऩच्श्चभी लाऱमाांना अषलत्ृ तालरून अवरेल्मा नालाांची

Telegram: @Reliableacademy_1

वाठलण कयण्माचे कामय शरयतरलके कयतात.
3) दृश्मकेंद्रकी ऩेळीॊचा आकाय 5-100 m
4) लयीरऩैकी नाशी.
33.

लनस्ऩतीांभधीर जटीर स्थामी उतीांच्मा वांदबावत
खारीरऩैकी अमोग्म वलधान ननलडा.

1) मा उती एकाऩेषा जातत प्रकायच्मा ऩेळीॊनी फनरेल्मा
अवतात.

2) वॊलशनी उती मा जटीर तथामी उती आशे त.

3) भूऱ, खोड ल ऩानातीर वॊलशनी उती एकभेकीॊळी
जोडरेर नवतात.

4) लयीरऩैकी नाशी.
MUMBAI-THANE-PUNE-KALYAN-PARBHANI

6|P a g e

RELIABLE ACADEMY
34.

35.

FOUNDER- Manohar E. patil

खारीर वलधानाांऩक
ै ी मोग्म वलधान ननलडा.

39.

1) लाघाची प्रजाती ऩॉथेया शी आशे .

ननलडा.

2) तुऱव मा लनतऩतीची प्रजाती वॉक्टभ शी आशे .

1) भुक्तालतथेत आढऱत नाशी.

3) गर
ु ाफ मा लनतऩतीची प्रजाती गॅलरका शी आशे .

2) ननष्कऴयण भुख्म धातुक फॉक्वाईट (Al2O3H2O)

4) लयीरऩैकी नाशी.

ऩावून केरे जाते.

लनस्ऩतीांच्मा लगीकयणाच्मा वांदबावत खारीर वलधाने

3) फॉक्वाईटभध्मे 80% Al2O3 अवते. उलययीत बाग
भद
ृ ा अळुध्दी अवते.

वलचायात घ्मा.

4) लयीरऩैकी नाशी.

अ) 1883 भध्मे एचन मा ळातत्राने अफीजऩत्री आणण
40.

फीजऩत्री दोन उऩवष्ृ टीॊची बय धातरी.

फ) लनतऩती लगीकयणाच्मा प्राथलभक ततयाची वुरुलात

फ) अल्काईनचे वाभान्म वूत्र CnH2n अवते.

ऩमायमी उत्तये :

37.

ऩमायम :

1) दोन्शी फयोफय

2) दोन्शी चूक

1) दोन्शी फयोफय

2) दोन्शी चूक

3) पक्त अ फयोफय

4) पक्त फ फयोफय

3) पक्त अ फयोफय

4) पक्त फ फयोफय

लगव भॅभॉमरमातीर प्राण्माांफाफत खारीर वलधानाांऩक
ै ी

41.

अ) दोन कणाांभधीर अांतय 10 -15 भीटयऩेषा कभी

अमोग्म वलधान ननलडा.

अवल्माव केंद्रककमफर कक्रमा कयते.

1) उष्ण यक्ताचे अवतात

फ) केंद्रकीमफर केंद्रकीम कणाांना एकत्र ठे लते.

2) त्लचेभध्मे तलेदग्रॊथी ल तेरग्रॊथी अवतात

ऩमावमी उत्तये :

3) पुफ्पुवाद्लाये श्लवन कयतात

1) दोन्शी फयोफय

2) दोन्शी चक
ू

4) लयीरऩैकी नाशी.

3) पक्त अ फयोफय

4) पक्त फ फयोफय

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.

42.

लस्तूचे लेग कार वांफध
ां दळववलणाये न्मट
ू नचे गनतवलऴमक

अ) भूरद्रव्माचे अणूलततूभान काढताना प्रोटॉन, इरेक्रॉन

वभीकयण कोणते?

आणा न्मर
ू ॉन मा नतन्शीॊच्मा लततूभानाची फेयीज केरी

1) V = u + a+

2) S = u+ + 1/2at2

जाते.

3) V2 = u2 + 2as

4) माऩैकी नाशी.

फ) एका इरेक्रॉनचे लततूभान 0.00055

इतके अवते.

ऩमायमी उत्तये :

38.

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.
अ) ऩॅलरथीन शे फशुलायीक इथीलरनऩावून लभऱलरे जाते.

ळयीययचने-ऩावून शोते.

36.

ॲल्ममु भननमभ धातूफाफत खारीरऩैकी अमोग्म वलधान

1) दोन्शी फयोफय

2) दोन्शी चूक

3) पक्त अ फयोफय

4) पक्त फ फयोफय

43.

खारीर वलधाने वलचायात घ्मा.
अ) ॲल्मलु भननअभची पॉईर ऩाण्मालय तयॊ गते. ऩण
त्माचीच चूयगऱून फनलरेरी गोऱी भात्र ऩाण्मात फड
ु ते.
फ) ऩदाथायच्मा वाऩेष घनतेराच वललळष्ट गरु
ु त्ल अवे

फयोफय वलधाने ननलडा.

म्शणतात.

अ) वॊलेगारा ऩरयणाभ ल हदळा दोन्शीशी अवते.

ऩमायमी उत्तये :

फ) लततूचे लततूभान आणण त्लयण माॊचा गण
ु ाकाय

1) दोन्शी फयोफय

म्शणजे वॊलेग शोम.

3) पक्त फ फयोफय

ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त अ फयोफय

2) पक्त फ फयोफय

3) अ ल फ फयोफय

4) दोन्शी चूक
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44.

2) दोन्शी चूक
4) पक्त अ फयोफय

ऩथ्
ृ लीऩावून 11 ककभी उां चीलय गेल्माव शलेचा दाफ ककती
अवेर?
1) 760 mm Hg

2) 380 mm Hg

3) 190 mm Hg

4) 95 mm Hg.
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46.

FOUNDER- Manohar E. patil

अ) भोटायीतीर वांचमी फॅटयी वतत वलद्मत
ु प्रबायीत

49.

ठे लण्माचे काभ डामनाभोद्लाये केरे जाते.

जालेत मावाठी बायतात भशारखाऩार माांच्मा ऩयीषणाचे

फ) वांचमी घटाभध्मे वलद्मत
ु ननमभवती शोत नाशी.

भशत्ल अनन्मवाधायण आशे . खारीर फाफीांफाफत

ऩमावमी उत्तये :

भशारेखाऩाराांचे शे भशत्ल कामभ आशे ?

1) दोन्शी फयोफय

2) दोन्शी चूक

3) पक्त अ फयोफय

4) पक्त फ फयोफय

अ) याष्रऩतीॊनी याष्रीम ककॊ ला आधथयक आणीफाणी जाशीय
केल्माव वॊवदे च्मा लतीने याज्मकोऴीची जफाफदायी
भशारेखाऩार वाॊबाऱतात.

प्रा. तेंडूरकय माांची दारयद्र्म भोजदायाची वांख्मा ननमोजन

फ) वलवलध भॊत्रारमाॊच्मा कामयक्रभ ल मोजनाॊलयीर

भांडऱाच्मा अांदाजाऩेषा जास्त आशे. कायण -

भशारेखाऩाराॊच्मा अशलाराची वालयजननक रेखे

1) माभध्मे कुटुॊफ कल्माण, आयोग्म आणण लळषणालयीर

वलभतीद्लाये चचाय केरी जाते.

खचायचा वभालेळ आशे.

क) भशारेखाऩाराच्मा अशलारातीर भाहशतीचा लाऩय

2) माभध्मे योजगायाकरयता तथराॊतय खचायचा वभालेळ

तऩाव मॊत्रणाॊना वालयजननक ननधी लाऩयात कवन
ू

आशे .

कयणाऱ्माॊलय खटरे दाखर कयण्मावाठी कयता मेतो.

3) माभध्मे वऩण्माचे ऩाणी आणण चाॊगल्मा दजायच्मा

ड) वयकायी कॊऩन्माॊच्मा रेखे ल रेखाऩयीषण कयताना

अन्नालयीर खचायचा वभालेळ आशे.

ननमभबॊग कयणाऱ्माॊवलरुध्द कायलाई कयणाऱ्मा

4) मा भध्मे लळषण ल आयोग्मालयीर खचायचा वभालेळ

न्मामारमीन अधधकाय भशारेखाऩाराॊना आशे.

आशे .
47.

वात्ऩाटशक फयोजगायीचे भाऩन कवे केरे जाते?
1) वलेषण वत्ऩाशाभध्मे ऩण
ू य योजगाय न प्राप्त झारेल्मा
व्मक्तीॊची वॊख्मा.

50.

1) फ, क ल ड

2) पक्त फ ल क

3) पक्त फ

4) लयीर वलय ,

बायतीम कययचनेच्मा वांदबावत खारीर वलधाने?
अ) भोठ्मा प्रभाणात कय चुकलेधगयी

2) वलेषण वप्ताशाभध्मे एकशी ताव योजगाय न प्राप्त

फ) अऩयु े कय उत्ऩन्न

झारेल्मा व्मक्तीॊची वॊख्मा.
3) वलेषण वप्ताशाभध्मे फशुताॊळी लेऱी योजगाय न प्राप्त

क) फचतीलय वलऩयीत ऩरयणाभ

4) लयीर वलय

1) अ ल क

2) अ, फ ल ड

3) अ, फ, क

4) वलय चूक

ड) गत
ुॊ लणुकीव अनक
ु ूर

झारेल्मा व्मक्तीॊची वॊख्मा.
48.

वालवजननक ननधी मोग्मरयत्मा ल प्रबालीऩणे लाऩयरे

मोग्म ऩमावम ननलडा. केंद्र वयकायच्मा बाांडलरी
उत्ऩन्नाभध्मे कोणत्मा घटकाचा वभालेळ शोतो?
अ) अॊतगयत कजायऩावून उत्ऩन्न

जकाती ल व्माऩायवलऴमक वशभती कयायाची (गॅट)
कोणती उटद्दष््मे आशे त?
अ) आॊतययाष्रीम व्माऩायाचा वलतताय कयणे.

फ) फहशगयत कजायऩावून उत्ऩन्न

फ) वबावद दे ळात ऩण
ू य योजगाय प्रतथावऩत कयणे ल

क) अल्ऩ फचतीऩावन
ू उत्ऩन्न
ड) बवलष्म ननलायश ननधीऩावूनचे उत्ऩन्न
1) अ, फ

2) क, ड

3) अ, क, ड

4) लयीर वलय
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जागनतक उत्ऩादनात लाढ कयणे.
क) तेराची भुक्तऩणे ननमायत ल आमात कयणे.
ड) जागनतक वाधनवाभग्रीचा वलकाव ल त्माचा ऩण
ू य
लाऩय कयणे.
1) अ पक्त

2) अ आणण फ पक्त

3) अ, फ आणण क

4) अ, फ आणण ड
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53.

FOUNDER- Manohar E. patil

दक्षषण आमळमाई वलबागीम वांघटना (वाकव) ची स्थाऩना

56.

मा शे तूने कयण्मात आरी?

वभावलष्ट आशे त.

1) दक्षषण आलळमाई दे ळातीर वाभुहशक आत्भननबययता

1) लवॊचन, ऊजाय, ऩरयलशन, दऱणलऱण, फॉका, आयोग्म,

फऱकट कयणे.

तलच्छता आणण लळषण

2) षेत्रातीर आधथयक, वाभास्जक आणण वाॊतकृनतक

2) फॉका, वलत्त आणण वलत्त, लवॊचन, ऊजाय, ऩरयलशन,

वलकावात लाढ कयणे.

वॊचाय, वलसान आणण तॊत्रसान

3) लयीर दोन्शी

3) आयोग्म, तलच्छता आणण लळषण, लवॊचन, ऊजाय

4) लयीर एकशी नाशी

ऩरयलशन आणण वॊचाय

ये ऩो ये ट म्शणजे काम?

4) ऩरयलशन, वलद्मत
ु ळक्ती आणण वॊचाय, आयोग्म,
तलच्छता आणण लळषण.

अ) फॉका ज्मा दयाने रयझव्शय फॉकेकडून कजय घेतात त्माचा
57.

लटाल दय

54.

खारीरऩैकी कोणते वलधाने फयोफय आशे त.

फ) फॉका ज्मा दयाने उद्मोगाव कजय दे तात तो दय.

अ) वॊचाय आमोग शा अल्ऩवॊख्माकाॊच्मा वाभास्जक,

क) केंद्र वयकाय ज्मा दयाने फॉकाकडून कजय घेतात तो

आधथयक आणण ळैषणणक स्तथतीचा अभ्माव कयण्मावाठी

दय.

नेभरा शोता.

ड) अप्रकारीन कजय

फ) याष्रीम भुक्त ळाऱा वॊतथेच भदयळाॊना जोडण्माचा

1) पक्त अ

2) अ, फ

प्रतताल आशे .

3) अ, ड

4) लयीर वलय

क) भदयळाॊभधून प्राप्त केरेरी ळैषणणक ऩात्रता शी
अरीगड भुतरीभ वलद्माऩीठ प्रलेळाकरयता ग्राह्म धयते.

वालवजननक षेत्रातीर तीन भशत्लाच्मा वलत्तीम वांस्था
भागावरेल्मा बागात वरु
ु झारेल्मा प्रकल्ऩाांना
वलरतीच्मा दयाने वलत्तऩयु लठा कयतात.
1) नाफाडय, आय. आय. फी., आम.वी.फी. आम

55.

आधथवक ऩामाबूत वुवलधाांभध्मे ऩढ
ु ीरऩैकी कोणत्मा गोष्टीां

58.

1) अ, फ आणण क

2) क आणण अ

3) अ आणण फ

4) फ आणण क

ऩढ
ै ी कोणते अमोग्म आशे ?
ु ीर दोन वलधानाांऩक

2) आय.फी.आम., एव.फी. आम., एर.आम.वी.

अ) UK ल USA भध्मे 6 – 7 % कामययत रोकवॊख्मा

3) आम. एप. वी. आम. आय.फी. आम. वी आम. वी

ळेतीलय काभ कयते.

आम.

फ) बायतात कामययत वॊख्मेच्मा 49.7% रोकाॊना ळेती

4) आम. डी. फी. आम., आम. वी. आम. वी आम.,

योजगाय ऩयु वलते.

आम. एप. वी. आम.

1) पक्त अ

2) पक्त फ

अवलकमवत दे ळाांतीर चरनलाढी वांदबावत खारीरऩैकी

3) दोन्शी मोग्म

4) दोन्शी अमोग्म

59.

कोणती वलधाने फयोफय आशे त?

बायत वयकायने 1991 भध्मे नलीन औद्मोधगक धोयण

अ) कभी वलकलवत दे ळातीर वाभास्जक आधथयक-याजकीम

कोणत्मा शे तन
ू े स्लीकायरे?

वॊयचना चरनलाढीचे तलरूऩ

अ) तो्मात आरेल्मा उद्मोगाॊचे खावगी षेत्राकडे

फ) ऩामाबत
ू वोमी ववु लधाॊच्मा अऩयु े ऩणाभऱ
ु े चरनलाढ

शतताॊतयण.

शोते.

फ) प्रत्मष वलदे ळी गत
ुॊ लणुकीव चारना दे णे.

क) वललळष्ट षेत्रातीर भागणीभऱ
ु े चरनलाढ शोते.

क) वालयजननक षेत्राची गण
ु लत्ता लाढवलणे.

ड) ऩैवा ऩयु लठ्माच्मा अनतवलततायाभुऱे चरनलाढ शोते.

ड) ऩयलाना ऩध्दतीॊलय ननमॊत्रण ठे लणे.

1) फ, क ल ड

2) पक्त अ, फ

1) पक्त अ

2) अ ल फ

3) लयीर वलय

4) अ, क, ड

3) अ, फ ल क

4) अ, फ ल ड
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याष्राच्मा वलकाव प्रकक्रमेत वेलाषेत्राचा लाटा भोराचा

63.

अवल्माभुऱे वेलाषेत्राचा वुदृढ वलस्ताय अणण वलकाव

वाांगा.

कयण्मावाठी कोणते उऩाम वाांगता मेतीर?

अ) ऋग्लेहदक काऱात अग्नी, इॊद्र, लरूण, लभत्र, वूम,य

अ) ऩामाबूत वाभास्जक षेत्रातीर गत
ुॊ लणुकीरा प्राधान्म

ववलत, ऋत, मभ, आस्श्लनी मा प्रभूख दे लता शोत्मा.

दे णे.

फ) ऋग्लेहदक काऱात ऩज
ु ा-अचेचा भुख्म उद्देळ

भोषप्राप्ती नव्शे तय बौनतक वुखाॊची प्राप्ती शा शोता.

फ) वलत्तीम षेत्रात वुधायणा कयणे.

क) ऋग्लेहदक काऱात वाभास्जक आणण धालभयक

क) याष्रीम वेलाषेत्र धोयण ननस्श्चती ल अॊभरफजालणी

जीलनात मसाॊचे भशत्ल अनन्म वाधायण शोते.

कयणे.

ड) ऋग्लेहदक काऱात कभयकाॊडाचे भोठे ततोभ ननभायण

ड) काभगाय कामदे रलधचक नवणे.

61.

1) पक्त अ

2) अ ल फ

3) अ, फ ल क

4) अ, फ ल ड

झारे शोते.
ऩमायम :

‘फौध्द वाटशत्म’ माफाफत अचुक वलधाने ओऱखा.
अ) फौध्दाॊच्मा धालभयक ग्रॊथात ‘भशालॊळ’ आणण ‘हदऩलॊळ’
माॊना भशत्लाचे तथान आशे.

64.

ड) नागाॊळी भैत्रीऩण
ॊ प्रतथावऩत कयणे.
ु य वॊफध
ऩमायम

मवांधू वांस्कृतीच्मा ऩतनाची खारीरऩैकी कोणती कायणे
मोग्म आशे त?

अ) फाह्म आक्रभणे

फ) भशाऩयू

क) नद्माॊच्मा जरभागायत ऩरयलतयन
ड) जरप्ररम

इ) नैवधगयक आऩत्ती

ई) शलाभान फदर
उ) ऩमायलयणात बौनतक-यावामननक तपोट
ऩमायमी उत्तये :

65.

1) पक्त अ

2) पक्त क ल ड

3) लयीरऩैकी एकशी नाशी

4) लयीर वलय

तषमळरा वलद्मावऩठा फाफत मोग्म वलधाने ओऱखा.
अ) तषलळरा वलद्मावऩठात लैहदक लाङ्भम फौध्द
तत्लसान, अथयळातत्र, तकयळातत्र मा वलऴामाॊचे लळषण
हदरे जात अवे.
फ) चौर्थमा ळतकात मा वलद्मावऩठाचा वलतताय वलयइय
झारा शोता.
क) वम्राट, चॊद्रगप्ु त भौमय, ऩाणणनी, चयक, लैदम जीलक

1) अ, क ड ल उ

शे मा वलद्मावऩठाचे वलद्माथी शोते.

2) फ, ड, इ, ई ल उ

ड) धचनी फौध्द लबक्खू पाहशमान माने मा वलद्मावऩठारा

3) लयीर वलय ऩमायम मोग्म

बेट हदरी शोती.

4) लयीर वलय ऩमायम अमोग्म.
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चांद्रगप्ु त द्वलतीम तथा ‘वलक्रभाटदत्म’ माांना आऩल्मा

क) वलकेंद्रीकयणाॊची प्रलत्ृ ती वॊऩष्ु टात आणणे.

ऩमायम :
4) लयीर वलय

4) लयीर वलय

फ) अॊतगयत वलयोधकाॊना ननमत्रॊणात आणणे.

ड) फौध्द धभायचे वाहशत्म ऩारी बाऴेत लरशरे आशे .

3) पक्त फ, क ल ड

3) पक्त ड

अ) ळकाॊच्मा वाभर्थमायना तोंड दे णे

आणण लवुलभत्रने ‘भशावलबाऴा’ मा ग्रॊथाची यचना केरी.

2) पक्त फ आणण क

2) पक्त फ ल क

रागरा शोता?

क) कननष्टच्मा ळावनकाऱात अश्ल घोऴने ‘फध्
ु दचरयत’

1) पक्त अ आणण क

1) पक्त क ल ड

ळावन काऱात कोणत्मा आव्शानाांचा वाभना कयाला

फ) फौध्दाॊचे वलायधधक प्राचीन ग्रॊथ स्जवऩटक आशे त.

62.

ऋग्लेदकारीन धामभवक च्स्थती फाफत अचुक वलधाने

ऩमायम :

Telegram: @Reliableacademy_1

1) पक्त फ

2) पक्त अ ल क

3) लयीर वलय

4) लयीरवलय ऩमायम अमोग्म आशे त.
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फाफयाचे बायतातीर वलजम वांऩादन केरे आशे त. मा

69.

वलजमाफाफत अमोग्म जोडी वाांगा.
1)
2)
3)
4)

रढाई

च्मा वलरूध्द

‘आधुननक बायताचे लळल्ऩकाय’ भानतात.

1527

याणा वाॊगा

याष्रलादाचा ऩामा त्माॊच्मा वलचायात आढऱतो.

भशभद
ू रोदी

ऩमायमी उत्तये :

1526

चॊदेयी

1528

घाघया

ऩमायमी उत्तये :

1529

इब्राहशभ रोदी

फ) दादाबाई नौयाजी ल न्मा.यानडे माॊचा आधथयक

भेदीनीयाम

क) बायतीम जीलनात त्माॊनी ळेतीचे भशत्ल जाणरे शोते.
1) नाना ळॊकय ळेठ

3) बातकय तयखडकय

1) पक्त 1

70.

2) पक्त 2 ल 3
3) लयीर वलय अमोग्म

3) याजा याभभोशन यॉम ल भशादे ल गोवलॊद यानडे

शोते. लळलाम त्माॊच्मा दयफायात गामकशी शोते.

4) याजा याभभोशन यॉम ल वलल्मभ फेंहटक
71.

क) कवलयाज जगन्नाथ ळशाजशान कारीन गामक शोते.

इ.व. 1857 ऩल
ू ी घडून आरेरे उठाल भशायाष्राळी
वांफधां धत आशे ?

अ) ऩागऩॊथाचा उठाल

ड) भुघर याज्मकते वॊगीत प्रेभी शोते. त्माभुऱे ते वॊगीत

क) शटकयाॊचा उठाल
उ) भोऩराॊचा फॊड

ऩमायम :
1) पक्त अ ल ड

2) क ल ड

3) अ, फ ल क

4) लयीर वलय

ऩेळला भाधलयालाांची कनावटकातीर काभधगयी कोण-

1) ड, अ, उ

3) इ, अ, फ, क
72.

कोणत्मा भद्
ु मालरुन स्ऩष्ट शोते?

क) ऩेळला भाधलयालाॊनी काशी काऱ कनायटकातीर तलायी
ऩटलधयन वयदायालय वोऩलरी शोती.
ऩमायम :

अ) कॅत्रफनेट लभळन मोजना

1) फ-अ-क-ड

ऩण शैदय अरीचे वॊऩण
ू य उच्चाटन कयता आरे नाशी.

ननभायण केल्मा शोत्मा.

ड) वॊथाराॊचा उठाल

2) ई, इ, फ, क
4) क, इ, उ, ई
फ) फॉम्फे प्रान

ड) भाऊॊटफॅटन मोजना

लयीर घटनाॊचा मोग्म क्रभ राला.

चाय तलाऱ्मा शैदय अरीलय केल्मा ल त्मा ऩयाबूत केरे

ऩण्ु मात याघोफादादाॊनी काशी अडचणी आणण वभतमा

खारीर घटना वलचायात घ्मा.
क) लेव्शर मोजना

अ) भाधलयालाॊनी आऩल्मा घ्मातीत कनायटकात एकॊदय

फ) ऩेळला भाधलयाल कनायटकातीर तलायीलय अवताना

फ) लबल्राॊचा उठाल

इ) कोळ्माॊचा उठाल ई) याभोळाॊचा उठाल

तन्साॊचा वन्भान कयीत अवेर.

3) फ-अ-ड-क
73.

2) अ-फ-क-ड

4) ड-फ-क-अ

1905 च्मा दयम्मान वुरू झारेल्मा स्लदे ळी आांदोरनाच्मा
अऩमळाची कायणे खारीर वलधानाांभधन
ू ननलडा.
अ) अवशमोगाचा लाततवलक प्रमोग झारा नाशी.
फ) आॊदोरन खेड्माऩमंत ऩोशचरे नाशी.
क) काॉग्रेवभधीर पूट

ड) ऩण
ू य तलयाज्माची भागणी झारी नाशी.

1) पक्त अ ल क

2) पक्त फ ल क

3) पक्त फ

4) लयीर वलय
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वलनांती अजव ब्रिटीळ ऩारवभेंटकडे ऩाठवलरा शोता. त्मा

2) याजा याभभोशन यॉम ल ईश्लयचॊद वलद्मावागय

अ) भोघर काऱात श्रेष्ठ गामकाॊना वम्राट आश्रम दे त

68.

वतीप्रथा फांद कयण्मावाठी 18 जून 1823 रा एक

1) याजा याभभोशन यॉम ल जगन्नाथ ळॊकयळेठ

ओऱखा.

अकफयकारीन गामक शोते.

4) दादोफा ऩाॊडुयॊग

स्लाषऱमा केल्मा शोत्मा?

भोघर काऱातीर वांगीत करेफाफत मोग्म वलधाने

फ) तानवेन, फाजफशाइय, फैजफालया आणण याभदाव शे

2) डॉ. बाउ दाजी राड

अजावलय बायतीम रोकाांच्मा लतीने ऩढ
ु ीरऩैकी कोणी

4) लयीरऩैकी एकशी अमोग्म नाशी.
67.

अ) माॊना गॊगाध गाडगीऱाॊवायखे अथयळातत्राचे वलद्लाने

लऴय

ऩानीऩत
खानला

खारीर वललयणालरुन व्मक्त ् ओऱखा.

Telegram: @Reliableacademy_1

1) पक्त अ, क
3) अ, फ, क

2) फ, अ, ड

4) वलय फयोफय
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वलधान (अ) : 1852 च्मा उठालाभध्मे जमभनदायाांनी
वशबाग घेतरा नव्शता.

77.

कोऱळाभुऱे शोणाये CO2 उत्वजयन शे गॅवोलरनभुऱे

स्ऩष्टीकयण (फ) : कांऩनीच्मा काऱात नलीन जभीन

शोणाऱ्मा उत्वजयनाऩेषा जातत अवते.

भशवूर ऩध्दतीभुऱे दयू स्थ जमभनदायाांचा उदम झारा

फ) कायण : दगडी कोऱवा भुख्मत: काफयनचा फनरेरा

शोता.

अवतो, तय गॅवोलरनभध्मे शामड्रोजनचे प्रभाण जातत

1) वलधान अ ल फ दोन्शी फयोफय अवून फ शे अ चे

अवते.

मोग्म तऩष्टीकयण आशे .

1) दोन्शी फयोफय आणण फ शे अ चे मोग्म तऩष्टीकयण

2) वलधान अ ल फ दोन्शी फयोफय अवून फ शे अ चे

2) दोन्शी फयोफय फ शे अ चे मोग्म तऩष्टीकयण नाशी.

मोग्म तऩष्टीकयण नाशी.

3) अ फयोफय आणण फ चूक

3) वलधान अ फयोफय ल फ चक
ू

4) अ चक
ू आणण फ फयोफय

4) वलधान अ चूक ल फ फयोफय
75.

1935 च्मा कामद्माप्रभाणे स्थाऩन झारेल्मा वयकायचे

78.

खारीरऩैकी प्रकाळवांश्रेऴण/श्लवनप्रकक्रमा (P/R) शे

कामव खारी टदरेरे आशे.

गण
ु ोत्तय वलावत जास्त अवते?

फ) धचत्तगाल कटातीर क्राॊनतकायकाॊची वुटका

2) प्रदवू ऴत जरप्रलाश

अ) कम्मनु नतट ऩषालयीर फॊदी उठलरी.

1) बायत ळेतीखारीर वुऩीक जभीन

क) लत्ृ तऩत्रे ल छाऩखाने माॊच्मालयीर खटरे भागे.

3) प्रलाऱ लबस्त्तका

ड) ननलडक ळशयात दारूफॊदी

इ) भॊत्र्माचा ऩगाय रु. 2000 लरून 500 ऩमंत
लयीरऩैकी कोणते वलधान/ने मोग्म आशे त?
1) क, इ, ड फयोफय

3) फ, क, अ फयोफय
76.

अ) वलधान : दय एकक ऊजाय ननलभयतीत दगडी

4) दरदरीचा प्रदे ळ
79.

ऩमावलयण प्रदऴ
ू ण वांदबावत खारीर वलधानाांचा वलचाय
कया.

2) इ, फ, अ फयोफय

अ) वेंद्रीम पॉतपेट वलघअनळीर कीटकनाळके आशे त.

4) फ, क, ड फयोफय

फ) क्रोरयनेटेड शामड्रोकाफयन्व वागयी लनतऩती

शरयतगश
ृ ऩरयणाभाांफाफत खारीरऩैकी कोणते वलधान/ने

प्रलॊगाभधीर प्रकाळवॊश्रेऴण कक्रमा भॊदालतात.ऩयॊ तु

वत्म आशे त?

वागयी प्राण्माॊलय त्माॊचा कोणताशी ऩरयणाभ शोत नाशी.

अ) अळाश्लत कृवऴभऱ
ु े (Intensive Agriculture) भऱ
ु े

भोठ्मा प्रभाणात CO2 तमाय शोतो, जो उष्णता ऩकडून

क) लातालयणातीर ओझोन मा प्रदऴ
ू काभऱ
ु े भानलाभध्मे

फ) जीलाश्म भोठ्मा प्रभाणालय लाऩय आणण अळाश्लत

ड) धूलरकणाॊलय SO2 ळोऴरा जातो.

आणण H2O माॊचा जाड थय तमाय शोतो. शा थय

ठे लतो. त्माभुऱे शरयतगश
ृ ऩरयणाभ घडतो.

कोणताशी ऩरयणाभ शोत नाशी.

कृवऴभुऱे (Intensive Agriculture) लातालयण CO2

लयीरऩैकी कोणती वलधान/ने मोग्म आशे त?

ऩर्थ
ू धयतो.
ृ लीलरुन शोणाये उष्णतेचे उत्वजयन अडलन

1) अ, फ, क

2) फ, क, ड

3) अ, ड

4) अ, फ, क, ड

माभुऱे शरयतगश
ृ ऩरयणाभ घडतो.

क) जीलाश्भ इॊधनाॊच्मा अनतलाऩयाभुऱे तमाय झारेरी

उष्णता लातालयणातीर CO2 आणण फाष्भ ळोऴन
ू घेतात.
त्माभऱ
ु े शरयगश
ृ ऩरयणाभ घडतो.

ड) CO2 च्मा लाढणाऱ्मा ऩातऱीभुऱे लातालयणाच्मा
वलायत खारच्मा थयाचे ताऩभान लाढते. त्माभुऱे
1) अ आणण फ
3) क आणणड

www.reliableacademy.com

2) फ आणण क
4) फ आणण ड

Telegram: @Reliableacademy_1

80.

पोटो केमभकर स्भॉग (Photo Chemical Smog)
खारीर घटकाांतीर अमबकक्रमेने ननभावण शोतो.
1) NO2, O3 ल PAN वम
य काळाच्मा वाननध्मात.
ू प्र
2) CO, O2 ल PAN (Peroxy Acetyl Nitrate)
वम
य काळाच्मा वाननध्मात.
ू प्र
3) CO, CO2 ल NO2 कभी ताऩभानाव.
4) वामॊकाऱी NO2, O3 ल CO माॊचे जातत प्रभाण.
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अ) वलधान : शरयतगश
ृ लामू लातालयणाव उफदाय ठे लतात

85.

ल लातालयणाव जीलनावाठी अनक
ु ू र फनवलतात.

खारीरऩैकी कायणे कोणती?

फ) कायण : शरयगश
ृ लामलूॊ ळलाम लातालयणाचे ताऩभान
0

82.

अ) भद
ु लाॊग्माच्मा
ृ े तीर फयु ळीऩावून वलरग केरेरे जनक

0

शे -15 C ते -20 C ऩमंत कभी शोईर, जे जीलनावाठी

जनक
ु ीम ऩदाथायभध्मे टाकून फीटी लाॊगे वलकलवत

प्रनतकूर ठये र.

कयतात.

मोग्म ऩमायम ननलडा.

फ) फीटी लाॊग्माचे फीमाणे 'टलभयनेटय फीमाणे' अवून

1) दोन्शीशी फयोफय आणण फ शे अ चे मोग्म तऩष्टीकयण.

प्रत्मेक लेऱी ळेतकऱ्माॊना उत्ऩादकाॊकडून नलीन फीमाणे

2) दोन्शीशी फयोफय आणण फ शे अ चे मोग्म तऩष्टीकयण

खये दी कयाले रागते.

नाशी.

क) फीटी लाॊग्माचे वेलन केल्माने आयोग्मालय वलऩरयत

3) अ फयोफय आणण फ चक
ू

ऩरयणाभ शोण्माची लबती रोकाॊभध्मे आशे .

4) अ चूक आणण फ फयोफय

ड) फीटी लाॊग्माचा जैलवलवलधतेलय वलऩरयत ऩरयणाभ

खारीरऩैकी अवलघटनळीर प्रदऴ
ू काांचा वभूश ओऱखा.

शोण्माची लबती आशे .

अ) भत
ृ लनतऩती, प्राण्माॊचे उत्वजयन

मोग्म ऩमायम ननलडा.
1) अ, फ आणण क

2) अ आणण क

क) खते, वाॊडऩाणी, कचया

3) फ आणण क

4) अ, फ, क आणण ड

फ) ऩॉलरधथन वऩळव्मा, DDT

ड) ककटकनाळके, प्रॅ स्तटक फाटल्मा .

86.

मोग्म ऩमायम ननलडा.

83.

खारीरऩैकी अमोग्म वलधान कोणते ते ओऱखा.
अ) जागनतक तऩधायत्भक ननदे ळाॊक 2019 माभध्मे

1) अ, क

2) फ, ड

बायताचा क्रभाॊक 65 ला आशे .

3) अ, फ, क

4) क, ड

फ) भागीर लऴी बायत 58 व्मा तथानी अवून दशा
तथानी बायताचा क्रभाॊक 65 आशे.

खारीर वजीलाांचा वलचाय कया,मोग्म ऩमावम ननलडा
अ) जीलाणू

क) ऩहशल्मा तीन दे ळाॊच्मा मादीभध्मे लवॊगाऩयू , अभेरयका,

फ) फयु ळी

शाॉग काॉग माॊचा क्रभाॊक रागतो.

क) ऩष्ु ऩीम लनतऩती.

ड) ननदे ळक माॊचे वॊकरन जागनतक आधथयक भॊच

लयीरऩैकी कोणत्मा वजीलाॊच्मा काशी प्रजाती

माद्लाये केरे जाते.

जैलककटकनाळके (Biopesticides) म्शणून लाऩयल्मा

ऩमायमी उत्तये :

जातात?

84.

फीटी लाांग्माव बायताभध्मे रोकाांकडून वलयोध शोण्माची

1) पक्त अ

2) फ आणण क

3) अ आणण क

4) अ, फ आणण क

ओझोन अलषम घडवलणाऱमा क्रोयोफ्रुयोकाफवन्वचा लाऩय
कळावाठी शोतो?

2) पक्त फ

3) पक्त क

4) पक्त ड

खारीरऩैकी मोग्म वलधाने ओऱखा.
अ) ननलडणूक आमोगाने ऩहशल्माॊदा क्मआ
ु य कोड च्मा
भाध्मभातून भतदान ओऱखण्मावाठी फथ
ू ॲऩ तमाय

अ) प्रास्तटक पोभ उत्ऩादन

कयण्मात आरे आशे .

फ) ्मफ
ू रेव टामय उत्ऩादन
क) काशी इरेक्रॉननक्व बाग तलच्छ कयण्मावाठी.
ड) एअयोवोर कॅन्व भध्मे प्रेळयामणझॊग एजॊट म्शणन
ू .
मोग्म ऩमायम ननलडा.
1) अ आणण क

2) पक्त क

3) अ, क आणण ड

4) अ, फ, क आणण ड
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1) पक्त अ
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फ) मा ॲऩचा प्रमोग प्रामोधगक तत्लालय कवफा
वलधानवबा भतदायवॊघात याफवलण्मात आरा.
ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त अ मोग्म

2) पक्त फ मोग्म

3) अ आणण फ मोग्म

4) माऩैकी नाशी.
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खारीरऩैकी मोग्म वलधाने कोणती ते ओऱखा.

अ) आलळमाई कक्रडा तऩधेत वुलणयऩदक ऩटकालणायी

91.

हशभा दाव हशची UNICEF ची बायतीम मल
ु ा

भॊजूय कयण्मात आरे 25 जुरै 2019 रा.

फ) रॉ क इव्शें टभध्मे वल
ु णयऩदक स्जॊकणायी ती दव
ु यी

फ) याज्मवबेत 99 वलरुध्द 84 भताॊनी 30 जर
ु ै 2019

बायतीम भहशरा आशे.

भॊजूय झारे.

क) 18 लऴीम हशभाने 51.46 वेकॊदात 400 भीटयचे

क) मा कामद्मातीर तयतुदीनव
ु ाय ऩतीव 5 लऴय कैद ल

अॊतय ऩाय कयीत ऩहशरी जागा लभऱलरी शोती.

दॊ ड दे ण्मात मेईर.

ड) हशभा भुराॊचे अधधकाय आणण गयजा माॊच्माफाफत

ड) तराकऩीडीत तत्री ल अऩत्माॊवाठी ननलायश बत्त्माव

ननभायण कयणे, भर
ु े ल मल
ु काॊच्मा वभतमा भाॊडणे मात

ऩात्र अवेर.

कामययत अवणाय आशे .
1) पक्त अ, फ ल क
3) पक्त अ, फ ल ड
89.

2) पक्त अ, क ल ड
4) लयीर वलय

1) पक्त अ, फ ल क
3) पक्त अ, फ ल ड
92.

2) पक्त अ, क ल ड
4) लयीर वलय

खारीरऩैकी कोणते वलधान अमोग्म आशे .

1) जागनतक फॅंकेने जगातीर अथयव्लतथेची मादी जाशीय

सानोफा तुकायाभ ऩयु स्काय फद्दर अमोग्म वलधान

केरी.

अ) वन 2018-19 मा सानोफा – तक
ु ायाभ ऩयु तकाय वॊत

3) बायताचा मा मादीत 7 ला क्रभाॊक आरा अवन
ू एका

ओऱखा.

2) ऩहशल्मा क्रभाॊकालय अभेरयका शा दे ळ आशे .

वाहशत्माचे अभ्मावक श्री – भधूकय याभदाव जोळी माॊना

क्रभाॊकाने घवयण झारा आशे .

जाशीय केरा.

4) मन
ु ामटे ड ककॊ गडभ मा मादीत 4 र्थमा क्रभाॊकालय

फ) याज्म ळावनाच्मा लतीने वॊत वाहशत्मावाठी तवेच
भानलतालादी कामायवाठी शा ऩयु तकाय हदरा जातो.

क) ऩयु तकायाचे तलरुऩ 5 राख रुऩमे योख, भानऩत्र ल

आशे .
93.

भानधचन्श अवे आशे .
ऩमायमी उत्तये :
1) पक्त क
3) पक्त अ
90.

वलधेमक वत्म वलधाने ओऱखा.

अ) शे वलधेमक रोकवबेत 303 वलरुध्द 82 भताॊनी

वहदच्छादत
ू म्शणून ननमक्
ु ती केरी.

ऩमायमी उत्तये :

भुच्स्रभ भटशरा अधधकाय वांयषण (नतशे यी तराक)

उच्चस्तयीम वखोर चौकळी व्शाली

2) पक्त फ

वलळेऴ ऩथक कयण्मात आरे. तय वमभतीचे नाल काम

4) एकशी अमोग्म नाशी.

अ) याष्रीम ऩषाचा दजाय प्राप्त कयणाया शा ईळान्म
बायतातीर ऩहशरा ऩष आशे.

फ) NPP मा ऩषाची तथाऩना भाजी रोकवबा अध्मष
ऩी.ए.वॊगभा माॊनी केरी शोती.

क) 17 व्मा रोकवबा वालयत्रत्रक ननलडणुकीनॊतय NPP
मा ऩषारा 7 ला याष्रीम ऩष म्शणन
ू दजाय लभऱारा.

ड) NPP मा ऩषाचे अध्मष कौनयॅड वॊगभा आशे त, ते
वध्मा भेघारमाचे भुख्मभॊत्री आशे त.

आशे .

1) अवलनाळ वुले

2) पक्त अ, फ ल ड
4) पक्त फ, क ल ड

3) अजमकुभाय बल्रा
94.

Telegram: @Reliableacademy_1

2) गोऩाऱकृष्ण भोशॊती
4) याजील गाॊधी

खारीरऩैकी मोग्म वलधान ओऱखा.

अ) दे ळात वालायधधक दान कयणाऱ्माॊच्मा मादीत भुकेळ
अॊफानी प्रथभ क्रभाॊकालय आशे त.

फ) तवेच माच मादीत वऩयाभर वभूशाचे अजम वऩयाभर
दव
ु ऱ्मा तथानी आशे त.

क) वलप्रो कॊऩनीचे अध्मष अझीभ प्रेभजी शे नतवऱ्मा
क्रभाॊकालय आशे त.

ड) भक
ु े ळ अॊफानी माॊनी 437 कोटी रुऩमे दान केरे
आशे त.

1) पक्त अ, फ ल क
3) पक्त अ, फ ल ड
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मावाठी

भशाभांडऱाच कामवकायी वांचारक माांच्मा नेतत
ृ लाखारी

ओऱखा.

3) पक्त अ, क ल ड

शानीची

जरवांऩदा वलबागाचे वधचल तवेच वलदबव मवांचन वलकाव

नॅळनर ऩीऩल्व ऩाटी (NPP) फद्दर अचूक वलधान

1) पक्त अ, फ ल क

नतलये धयण पुटल्माने झारेल्मा च्जवलतशानी आणण वलत्त

2) पक्त फ, क ल ड
4) लयीर वलय
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खारीरऩैकी अमोग्म वलधाने कोणती ते ओऱखा.

अ) बायत वयकायच्मा लतीने तलच्छता वलेषण 2019

98.

ऩयु तकाय याष्रऩती बलनात याष्रऩती याभनाथ कोवलॊद

भशत्लऩण
ू य कामायवाठी दे ण्मात आरा.

ऩयु तकायाने वलतयण कयण्मात आरे.

फ) मा ऩयू तकायाची वरु
ु लात 1957 भध्मे झारी शोती.

फ) भध्मेप्रदे ळातीर बोऩार शे ळशय वरग नतवऱ्माॊदा

क) आताऩमंत बायतातीर 11 व्मक्तीॊना शा ऩयु तकाय

दे ळातीर वलायत तचछ ळशय म्शणून प्रथभ क्रभाॊकायलय

प्राप्त झारा आशे .

आरे आशे.

ड) शा ऩयु तकाय प्राप्त कयणाये ऩहशरे बायतीम डॉ.

क) दे ळातीर याजधानीच्मा श्रेणीत बोऩार ळशयाची, तय

फाफावाशे फ आॊफेडकय आशे त.

छत्तीवगडरा तलच्छे तेच्मा काभात वलोत्तभ काभधगयी

1) पक्त अ, फ ल क

कयणाये याज्म म्शणून ननलडण्मात आरे.

2) पक्त फ अमोग्म

3) पक्त क अमोग्म
96.

4) एकशी अमोग्म नाशी.

3) पक्त फ, क ल ड
99.

2) अ, फ ल ड

4) लयीर वलय अचूक

खारीरऩैकी कोणती वलधाने मोग्म आशे त ते ओऱखा.
अ) तटाटय अऩ इॊडडमा मोजनेअॊतगयत गेल्मा

चाय लऴायत

जागनतक लायवा स्थऱे वांदबावत अचूक ऩमावम ननलडा.

दे ळबयात 19 शजाय 351 तटाटय अऩ उद्मोगाॊची नोंदणी

हठकाणाॊची ननलड जागनतक लायवा तथऱाॊभध्मे केरी

फ) मा मादीत वलायधधक 3 शजाय 661 तटाटय अऩ

अ)

UNESCO

ने

आताऩमंत

दे ळातीर

1092

आशे .

फ) मा मादीत याजतथानातीर ऐनतशालवक ळशय जमऩयू रा
लाततूयचना

ल

राबरेरा आशे .

वॊलेदनळीर

वॊतकृती

माॊचा

लायवा

क) वॊमक्
ु त याष्रवॊघ ळैषणणक, लैसाननक ल वाॊतकृनतक
वॊघटना

(UNESCO)

जागनतक

1972 वारी तथाऩना झारा आशे.

तथऱे

मा

मादीची

ड) भशायाष्रातीर अस्जॊठा, लेरुऱ, एरेपॊटा रेणी, छत्रऩती

लळलाजी भशायाज टलभयनर तवेच स्क्लटोरयन कॅथोरयन
राइनचा वभालेळ मा मादीत आशे.
1) पक्त अ, फ ल क
3) पक्त अ, क ल ड
97.

अ) 2019 चा यॅभन भॅगवेव ऩयु तकाय NDTV चे
ऩत्रकाय यवलळ कुभाय माॊना ऩत्रकारयता षेत्रातीर

माॊच्मा शतते वुभाये 70 श्रेणीतीर तलच्छ ळशयाॊच्मा

1) पक्त अ अमोग्म

यॅभन भॅगवेव ऩयु स्कायाफद्दर अचूक वलधान ओऱखा.

2) पक्त फ, क ल ड
4) लयीर वलय

चाांद्रामण 2 फद्दर अमोग्म ऩमावम ओऱखा.

1) इतत्रोच्मा श्रीशयीकोट्टा मेथीर वतीळ धलन अॊतयाऱ
केंद्रालरुन 15 जुरै दऩ
ु ायी 2 लाजुन 43 लभननटाॊनी
चाॊद्रमान – 2 चे प्रषेऩण केरे.

2) चाॊद्रमान – 2 द्लाये रॅ डय वलक्रभ आणण योव्शय प्रसान
चॊद्राऩमंत जातीर.

3) अभेरयका शा जगातीर ऩहशरा दे ळ आशे. ज्माने
चॊद्रालय जाण्माचा ऩयाक्रभ केरा आशे.

4) मा भोहशभेवाठी बायतारा तब्फर 978 कोटी रुऩमे

खचय आशे. वलायत भशत्लाचे मा मानाचे वलय बाग तलदे ळी
आशे त.
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झारी आशे.

उद्मोगाॊची नोंदणी एक्मा भशायाष्रात झारी आशे .

क) मा मादीत भशायाष्रा ऩाठोऩाठ कनायटक, हदल्री,
उत्तयप्रदे ळ, तेरॊगणा शी याज्म आशे त.

ड) मा मोजनेअॊतगयत दे ळातीर याज्माॊभध्मे तटाटय अऩ

उद्मोगात झारेल्म लैकस्ल्ऩक गत
ुॊ लणूकीतशी भशायाष्राने
आघाडी घेत दे ळात दव
ु या क्रभाॊक ऩटकालरा आशे
1) पक्त अ ल फ मोग्म
3) फ, क ल ड मोग्म

2) अ, फ ल क मोग्म
4) लयीर वलय मोग्म

100. बायताच्मा भाजी ऩययाष्र भांत्री वुऴभा स्लयाज माांच्मा
वलऴमी अवत्म वलधाने ओऱखा.
अ)

हदल्रीच्मा

ओऱख.

ऩहशल्मा

भहशरा

भुख्मभॊत्री

म्शणून

फ) ऩहशल्मा ऩण
ू यलेऱ भहशरा ऩययाष्र भॊत्री शोत्मा.

क) त्माॊचा जन्भ 14 पेब्रल
ु ायी 1952 रा अॊफारा छालणी
(शरयमाणा) मेथे झारा शोता.

ड) 5 लेऱा वाॊवद आणण 3 लेऱा आभदायशी याहशल्मा
आशे त.

1) पक्त अ अवत्म
3) पक्त क अवत्म

2) पक्त अ ल फ अवत्म
4) पक्त ड अवत्म

ALL THE BEST
MUMBAI-THANE-PUNE-KALYAN-PARBHANI

``
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