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PSI/STI/ASO पूर्व सरार् परीक्षा 

 सामान्य क्षमता चाचणी  वळे : 1 (एक) तास 
Paper No. 1 

एकूण प्रश्न : 100 

एकूण गुण : 100 

1.सदर प्रश्नपुस्ततका 100 अननवायय प्रश्न आहेत. प्रश्नाांची उत्तरे निनहण्यास सुरुवात करण्यापूवी या प्रश्नपुस्ततकेत सवय प्रश्न आहेत ककवा 
नाहीत याची खात्री करून घ्यावी. असा तसेच अन्य काही दोष आढल्यास ही पुश्नपुस्ततका समवेक्षकाांकडून बदिून घ्यावी.  
2.आपिा परीक्षा – क्रमाांक या चौकोनात न  
 नवसरता बॉिपेनने निहावा.  
3. वर छापिेल्या प्रश्नपुस्ततका क्रमाांक तुमच्या उत्तरपनत्रकेव नवशीष्ट जागी उत्तरपनत्रकेवरीि सूचनेप्रमाणे न नवसरता नमूद करावा.  
4. (अ) या प्रश्नपुस्ततकेतीि प्रत्येक प्रश्नािा 4 पयायी उत्तरे सूचनविी असून त्याांना 1, 2, 3, आनण 4 असे क्रमाांक नदिेि ेआहेत. त्या चार उत्तराांपैकी 
सवात योग्य उत्तराचा क्रमाांक उत्तरप्रनत्रकेवरीि सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपनत्रकेवर नमूद करावा. अशाप्रकारे उत्तरपनत्रकेवर उत्तर क्रमाांक नमूद करताांना 
तो सांबांनित प्रश्नक्रमाांकासमोर छायाांनकत करुन दशयनविा जाईि याची काळजी घ्यावी. याकनरता फक्त काळ्या शाईचे बॉि पेन वापराव.े पेस्न्सि व शाईचे 
पेन वापरु नये.  
(ब) आयोगाने ज्या नवषयासाठी मराठी बरोबर इांग्रजी माध्यम नवनहत केिेिे आहे. त्या नवषयाचा प्रत्येक प्रश्न मराठी बरोबर इांग्रजी भाषेत देखीि छापण्यात 
आिा आहे. त्यामिीि इांग्रजीतीि ककवा मराठीतीि प्रश्नामध्ये मुद्रणदोषामुळे अथवा अन्य कारणामुळे नवसांगती ननमाण झाल्याची शांका आल्यास, उमदेवराने 
सांबांनित प्रश्न पयायी भाषेतीि प्रश्नाांशी जोडून पहावा.  
5. सवय प्रश्नाांना समान गुण आहेत. याततव सवय प्रश्नाांची उत्तरे द्यावीत. घाईमुळे चुका होणार याची दक्षता घेऊनच शक्य नततक्या वेगाने प्रश्न सोडवावी. 
क्रमाांने प्रश्न सोडनवणे श्रेयतकर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घािनवता पुढीि प्रश्नाांकडे वळाव.े अशाप्रकारे शेवटच्या प्रश्नापयंत 
पोहोचल्यानांतर वेळ नशल्िक रानहल्यास कठीण म्हणून वगळिेल्या प्रश्नाांकडे परतणे सोईतकर ठरेि.  
6. उत्तरपनत्रकेत एकदा नमूद केिेिे उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केिेिे उत्तर खोडून नव्याने उत्तर नदल्यास ते तपासि ेजाणार नाही.  
7. प्रततुत परीके्षच्या उत्तरपनत्रकाांचे मूल्याांकन करताना उमेदवराच्या उत्तरपनत्रकेतीि योग्य उत्तराांनाच गुण नदिे जातीि. तसेच उमेदवाराने वततुननष्ठ 
बहुपयाय तवरुपाच्या प्रश्नाांची नदिले्या चार उत्तराांपैकी सवात योग्य उत्तरेच उत्तरपनत्रकेत नमूद करावीत. अन्यथा त्याांच्या उत्तरपनत्रकेत सोडनविेल्य प्रत्येक 
चार चुकीच्या उत्तराांसाठी एक प्रश्नाचे गुण वजा करण्यात येतीि.  

 

या प्रश्नपनत्रकेसाठी आयोगाने नवनहत केिेिी वेळ सांपेपयंत ही प्रश्नपुस्ततका आयोगाची मािमत्ता असून ती परीक्षाकक्षात उमेदवारािा परीके्षसाठी 
वापरण्यास देण्यात येत नाही. ही वेळ सांपेपयंत सदर प्रश्नपुस्ततकेची प्रत/प्रती ककवा सदर प्रश्नपुस्ततकेतीि काही आशय कोणत्याही तवरुपात प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यक्तीस पुरनवणे, तसेच प्रनसध्द करणे हा गुन्हा असून अशी कृती करणाऱ्या व्यक्तीवर शासनाने जारी केिेल्या परीक्षामध्ये होणाऱ्या 
गैरप्रकाराांना प्रनतबांि करण्याबाबतचा अनिननयम – 82 यातीि तरतुदीनुसार तसचे प्रचनित कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईि. व दोषी 
व्यक्ती कमाि एक वषाच्या कारावासाच्या आनण/ककवा रुपये एक हजार रकमेच्या दांडाच्या नशके्षस पात्र होईि तसेच या प्रश्नपनत्रकेसाठी नवनहत केिेिी 
वेळ सांपण्याआिी ही प्रश्नपनत्रका अनानिकृतपणे बाळगणे हा सुध्दा असून तसे करणारी व्यक्ती आयोगाच्या कमयचारी वृांदापैकी तसेच परीके्षच्या पययवेक्षकीय 
वृांदापैकी असिी तरीही अशा व्यक्ती नवरुध्द उक्त अनिननयमानुसार कारवाई करण्यात येईि व दोषी व्यक्ती नशके्षस पात्र होईि. 
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 मी अशी खात्री देतो की चुकिेल्या घटकावरती अभ्यास करुन भनवष्यात त्या चुका टाळेि.  

कच्या कामासाठी जागा/Space For Rough Work. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

अ.क्र. वर्षयाचे नार् एकूण प्रश्न 
मी 

सोडर्लेले 
प्रश्न 

बरोबर चुक 
कोणत्या 
घटकार्र 
चुकले 

चुकलेल्या घटकासाठी 
अभ्यासाचे केलेले 

वनयोजन 
1. राज्यव्यवतथा        
2. अथयव्यवतथा        
3. इनतहास        
4. भगुोि        
5. सा. नवज्ञान        
6. गनणत व बुध्दीमत्ता       
7. चाि ूघडामोडी        

परीक्षार्थीचे स्र्-आकलन  
(PSI/STI/ASO पूर्व सरार् सरार् परीक्षा) 
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1. वर्धान – अ) मांत्रीपरीषद ही सामुनहकनरत्या िोकसभा 
व राज्यसभेस जबाबदार असते.  
कारण – ब) िोकसभा व राज्यसभा ह्या दोन्ही 
सभागृहातीि सदतय हे मांत्रीपरीषदेचे सदतय होण्यास 
पात्र असतात.  
1)अ व ब बरोबर असून ब हे अ चे योग्य कारण आहे.  
2)अ व ब बरोबर असून ब हे अ चे योग्य कारण नाही.  
3)अ बरोबर पण ब चूक  
4)अ चूक पण ब बरोबर   

2.  पुढील वर्धान तपासून योग्य वर्धाने ओळखा.  
वर्धान अ : राज्यघटनेत “अल्पसांख्याक” या शब्दाची 
व्याख्या नमूद नाही.  
स्पष्टीकरण ब : अल्पसांख्याांक आयोग ही एक 
सांनविाननक सांतथा नाही.  
1)अ व ब बरोबर ब हे अ चे योग्य तपष्टीकरण आहे.  
2)अ व ब बरोबर ब हे अ चे योग्य तपष्टीकरण आहे.  
3)अ बरोबर ब चूक आहे.  
4)अ चूक ब बरोबर  

3.  राज्यपालाचे कायव र् अवधकार यासंबंधी कोणते वर्धान 
चुकीचे आहे?  
1)राज्यपाि हा राज्यशासनाचा काययकारी प्रमुख 
असतो.  
2)राज्यातीि सवय नवद्यापीठाचा कुिपती असतो.  
3)मुख्यमांत्र्याच्या सत्त्यानुसार कोणत्याही मांत्र्यािा 
पदावरुन काढून टाकू शकतो.  
4)राज्यपािाांना उच्च न्यायाियाांचे न्यायािीश 
नेमण्याचा अनिकार आहे.  

4. अ)ननवडणूक आयोगाची तथापना 1950 िा झािी.  
ब)15 ऑक्टोबर 1989 पयंत ननवडणूक आयोग एक 
सदतयीय होता.  
क)कें द्रीय ननवडणूक आयोगाचा मुख्य आयुक्ताांचा 
काययकाळ राष्रपतींच्या मजीवर अविांबून असतो.  
वरीिपैकी योग्य नविाने ओळखा.  
1)अ, ब   2)अ, क  
3)फक्त अ   4)फक्त ब   

5.   राष्रीय नागवरक नोंदणी संदर्भात वदलेल्या 
वर्धानांपैकी अयोग्य वर्धाने कोणती ते ओळखा?  
अ)1985 सािी यासांदभात करार करण्यात आिा. या 
करारानुसार 25 माचय 1971 नांतर आिेिे परदेशी 
नागनरक हद्दपार केिे जातीि.  

ब)NRC च्या अांतीम आकडेवारीनुसार एकट्या 
आसाममध्ये 19.80 िाख इतके बेकायदेशीर िोक 
राहतात.  
क)NRC मिून कहदू, निश्चन, बौध्द, शीख, जैन, 
पारसी या िमीयाांना सूट देण्यात आिी असून ते 
कोणत्याही देशातून आिेिे असतीि तरी ते भारताचे 
नागनरक होतीि.  
1)अ, ब    2)क  
3)ब, क   4)अ 

6. र्भारतीय लोकशाही शासन प्रणालीची खालीलपैकी 
कोणती वर्शेषता आहे?  
अ)काययकारी मांडळाची कायद्याप्रती सामुनहक 
जबाबदारी  
ब)निनखत राज्यघटना  
क)न्यायीक व वाततनवक काययकारी मांडळ  
ड)काययकारी मांडळाची कायद्याप्रती वैयस्क्तक 
जबाबदारी  
1)अ, ब, ड   2)अ, ब 
3)अ, क, ड   4)वरीि सवय  

7. जोड्या लार्ा (पंचायतराज मधील लोकप्रवतवनधी + 
प्रशासकीय अवधकारी) 

गट अ गट ब 

अ) 
ग्रामसेवक  

- 
महाराष्र ग्रा. पां. अनिननयम 
1958, किम - 60 

ब) 
गटनवकास 
अनिकारी - 

महा. नज. प/प. स 
अनिननयम 1961, किम - 
94 

क) 
मुख्य 
काययकारी 
अनिकारी  

- 
महा. नज. प/प. स. 
अनिननयम 1961, किम - 
42 

ड) 
नज.प. 
अध्यक्ष  

- महा.नज. प./प. स. 
अनिननयम 1961, किम - 
42 

पयायी उत्तरे :  
 अ ब क ड 

1) i iii ii iv 
2) i ii iii iv 
3) iv iii ii i 
4) i ii iv iii 

 

8.  कलम 3 नुसार कोणते वर्धान चुकीचे ठरेल.  
1)अस्ततत्वात असिेल्या राज्याांचे नाव सांसदेने बदिणे.  
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2)अस्ततत्वात असिेल्या राज्याांचे नाव के्षत्रफळात बदि 
करणे.  
3)अस्ततत्वात असिेल्या राज्याांचे नाव नसमा बदिणे. 
4)अस्ततत्वात असिेल्या राज्याांचे नाव राज्य दुसऱ्या 
देशािा जोडणे.  

9. खालीलपैकी कोणत्य संस्र्थांना संवर्धावनक दजा प्राप्त 
आहे.  
अ)कें द्रीय नवत्त आयोग   ब)राष्रीय नवकास पनरषद   
क)ननती आयोग    
ड)कें द्रीय ननवडणूक आयोग   
1)अ, ब, क  2)ब, क, ड  
3)अ, ड   4)ब, क   

10.  खालीलपैकी योग्य वर्धाने कोणते ते ओळखा.  
अ)सांपत्तीचा मूिभतू अनिकार 44 वी घटनादुरुततीने 
1978 सािी रद्द केिा.  
ब)सांपत्तीचा अनिकार हा आता कायदेशीर अनिकार 
आहे. तो भारतीय राज्यघटनेच्या – 14 व्या भागात 
आहे.  
क)नवत्त सांपत्ती, करार, व दावे भागात किम 300 B या 
कायदेशीर अनिकाराचा समावेश करण्यात आिा आहे.  
1)ब व क   2)फक्त क  
3)फक्त अ   4)अ व क  

11.  पुढील वर्धाने कोणत्या कलमांसाठी आहेत.  
अ)तत्री- पुरुषाांना उपनजवीकेचे पुरेसे सािन उपिब्ि 
करुन देणे.  
ब)तत्री – पुरुषाांना समान, काम, समान वेतन  
क)स्तत्रयाांना प्रसुती नवषयक सहाय्यासाठी तरतुद  
1)किम 39 व 42   2)किम 39 व 41 
3)किम 41 व 43   4)किम 40 व 41 

12.   योग्य जोड्या जुळर्ा.  
अ) बिवांतराय मेहता  i) 1986 
ब) डॉ. एि. एम. कसघवी  ii) 1966 
क) अशोक मेहता  iii) 1985 
ड) तखतमि जैन अभ्यास गट  iv) 1977 

  V) 1957 
पयायी उत्तरे :  

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

 

13.  NRC बद्दल अयोग्य वर्धाने कोणती ते ओळखा.  
अ)NRC म्हणजे राष्रीय नागनरकता नोंदणी होय.  
ब)या NRC च्या माध्यमातून बेकायदेशीरनरत्या भारतात 
राहणाऱ्या घुसखोर नागनरकाांची ओळखा पटविी जाते.  
क)NRC कायदा िागू करणारे भारतातीि पनहिे राज्य 
आसाम ठरिे.  
ड)सांसदेच्या दोन्ही सभागृहात कें द्र सरकाने मांजूर 
करुन घेतिेल्या सुिानरत नागनरकत्व कायद्यािा मात्र 
देशभरातून नवरोि होत आहे.  
इ)NRC नुसार 25 माचय 1991 पूवी आसाममध्ये 
राहणाऱ्या नागनरकाांना भारतीय मानिे जात आहे.  
1)फक्त ब   2)फक्त क  
3)फक्त इ  4)वरीिपैकी एकही अयोग्य नाही.  

14. लोकसर्भा वनर्डणूक 2019 बद्दल अचूक वर्धाने 
वनर्डा.  
अ)2019 मध्ये घेण्यात आिेिी िोकसभा ननवडणूक ही 
17 वी होती.  
ब)िोकसभा ननवडणूक ननकािानुसार भाजप ने 303 
जागा कजकल्या.  
क)िोकसभा ननवडणूकीसोबत भारतातीि 3 
राज्याांमध्ये नविानसभा ननवडणूक होते.  
ड)या ननवडणूकीत भारतात 7 टप्प्याांमध्ये 67.77% 
मतदान झािे.  
1)फक्त अ, ब, क 2)फक्त अ, ब, ड  
3)फक्त अ, क, ड  4)वरीिपैकी सवय   

15.  महाराष्र वर्धानसर्भा वनर्डणूक 2019 बद्दल असत्य 
वर्धाने कोणती ते ओळखा.  
अ)2019 मध्ये महाराष्रात 14 वी नविानसभा ननवडणूक 
घेण्यात आिी.  
ब)21 ऑक्टोबर 2019 िा 96,661 मतदान कें द्रावर 
घेण्यात आिे.  
क)या ननवडणूकीत सवानिक मताांची अनजत पवार 
नवजयी झािे, ते 1 िाख 65 हजार 265 मताांनी नवजयी 
झािे.  
ड)महाराष्र नविानसभा ननवडणूकी चा ननकाि 26 
ऑक्टोबर 2019 िा िावण्यात आिा होता.  
1)फक्त अ   2)फक्त क  
3)फक्त ब  4)फक्त ड  

16.  ललग सोपक्ष वर्कास वनदेशाकं (GDI) कोणत्या पैलूंचा 
वर्चार केला जातो?   
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अ)स्तत्रयाांचे अपेनक्षत आयुमान  
ब)स्तत्रयाांमिीि प्रौढ साक्षरता आनण शाळामिीि नाव 
नोंदणी गुणोत्तर  
क)स्तत्रयाांचे दरडोई उत्पन्न 
ड)शेतात काम करणाऱ्या स्तत्रयाांची टक्केवारी  
1)अ, ब, ड   2)अ, ब, क 
3)ब, क, ड   4)अ, ब, क, ड  

17. ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’ बाबत खालीलपैकी 
कोणती वर्धाने बरोबर आहेत?  
अ)खातेदारास डेनबट काडयद्वारे एक िाख रुपयाांचा 
अपघात नवमा.  
ब)खातेदारास अनिनवकषय सवित.  
क)‘नगनीज बुक ऑफ वल्डय रेकॉडय’ मध्ये नोंद.  
ड)पनहल्या पाच मनहन्यात मनहिाद्वारे उघडण्याांत 
आिेिी खाती पुरुषाांपेखा जातत.  
1) अ ब आनण ड 2)अ, ब आनण क  
3)ब, क आनण ड 4)अ, ब, क आनण ड  

18.  राष्रीय स्र्ाथ्य वर्मा योजनेबाबत खालीलपैकी कोणते 
वर्धान/वर्धाने बरोबर नाहीत?  
अ)दानरद्र्य जनतेिा कॅशिेस आरोग्य नवम्याचे सांरक्षण 
प्रदान केिे जाते.  
ब)ही योजना 1 एनप्रि 2015 पासून आरोग्य 
मांत्राियाकडून श्रम मांत्राियाकडे वगीकृत करण्यात 
आिी.  
क)या योजनेंतगयत असांघनटत के्षत्रातीि कामगाराांना 
सांरक्षण नदिे जाते.  
ड)वार्षषक रू. 50, 000 च्या कॅशिेस आरोग्य नवम्याचे 
सांरक्षण प्रदान केिे जाते.  
1)अ, ब   2)क 
3)क, ड    4)ब, ड  

19.  अ)व्याज देणे हा महसुली योजनाबाह्य खचव आहे.  
ब)सार्वजवनक उपक्रमांना वदलेले कजव हे र्भांडर्ली 
योजनेंतगवत खचव आहे.  
1)अ बरोबर   2)ब बरोबर  
3)दोन्ही बरोबर   4)दोन्ही चूक  

20.  अमेवरकेतील अंशत: टाळेबंदी बाबत पुढील वर्धाने 
पहा, त्यातील कोणती बरोबर आहेत ते शोधा.  
अ)अमेनरकेतीि नवत्तीय वषय 30 सप्टेंबरिा सांपते.  
ब)नरपस्ब्िकन्सची अथयसांकल्प मांजूर होऊ नदिी नाही.  
क)या आिीच शेवटची टाळेबांदी 1996 मध्ये झािी.  

ड)राष्राध्यक्ष ओबामाचे आरोग्य देखभाि नविेयक 
कें द्रतथानी होते.  
इ)नरपस्ब्िकन्सची आरोग्य देखभाि नविेयकािा 
सुचनवल्या ज्या डेमोकॅ्रटशींना मान्य नाहीत.  
ई)कामगाराांची आवश्यक व अनावश्यक अशा दोन 
गटात नवभागणी.  
1)वरीि सवय   2)अ, ब व ड  
3)ब, क, ड, व इ   4)अ, क, इ 

21.  प्रवतपादन – अ :  अथय नविेयक हे प्रथम िोकसभेत 
माांडिे जाते.  
कारण – ब : िोकसभेच्या सभापतींना, एखादे अथय 
नविेयक आहे की, नाही हे ठरनवण्याचा अांनतम अनिकार 
आहे.  
1)अ व ब दोन्ही बरोबर आहेत आनण ब हे अ चे 
तपष्टीकरण आहे.  
2)अ व ब दोन्ही बरोबर आहेत आनण ब हे अ चे 
तपष्टीकरण नाही.  
3)अ बरोबर, ब चूक  
4)अ चूक, ब बरोबर  

22.  खालीलपैकी काणते वर्षय घटनेच्या समर्ती सूवचत 
अंतरू्भवत आहेत?  
अ)वीज   ब)वने   क)नशक्षण  
ड)वजन माप मानके (प्रमाण)  इ)ननिी वाटप  
1)ब, क व इ   2)अ व ड  
3)अ, ड, इ   4)सवय चूक  

23.  सीमा शुल्क संबंधी खालीलपैकी कोणते र्ाक्य बरोबर 
आहेत?  
1)ननयातीवर करातून सरकारिा फार मोठे उत्पन्न 
प्राप्त होते.  
2)ननयातीवरीि करातून नमळणारे तुिनात्मक उत्पन्न 
हे आयातीवरीि करातून नमळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जातत 
असते.  
3)जवळजवळ 99%  सीमाशुल्क आयातीवरीि करातून 
नमळते.  
4)कोणतेच वाक्य बरोबर नाहीत.  

24.  या संस्रे्थस आतंरराष्रीय आर्थर्थक संबंधाचा वतसरा 
स्तंर्भ मानले जाते:  
1)जागनतक बँक (WB)  
2)आांतरराष्रीय नाणेननिी (IMF)  
3)जागनतक व्यापार पनरषद (WHO)  

4)युरानपअन सुदाय (EU) 



 

यशोरथ टेतट नसरीज 9307217744   Telegram - yashorathtestseries Page 6 

 

25.  र्भारताच्या ‘लुक इस्ट पॉवलसी’ धोरणाबाबत खालील 
वर्धाने र्ाचा.  
अ)पूवय आनशयाई प्रकाराांमध्ये भारत महत्वाचा प्रादेनशक 
सांचािक होऊ इस्च्छतो.  
ब)भारत शीतयुध्दसमाप्तीमुळे ननमाण पोकळी भरू 
इस्च्छतो.  
क)भारत आपल्या दनक्षणपूवय व पूवय आनशयायी देशाांशी 
असिेिे ऐनतहानसक व साांतकृनतक सांबांि वृध्ध्दगत करु 
इस्च्छतो.  
र्रीलपैकी खरे/खरी वर्धान/वर्धाने कोणते/कोणती? 
1)अ फक्त  2)अ व क  
3)क फक्त   4)वरीि सवय  
 

26.  खालील वर्धाने लक्षात घ्या.  
अ)व्यर्स्रे्थतील रोखता शोषनू घेण्यात वरव्हसव रेपोदर 
वरझव्हव बँकेस मदत करतो.  
ब)वरझव्हव बँक रेपोदरात कपात करुन व्यर्स्रे्थत 
आणखी रोखता आणते.  
1)अ बरोबर ब चूक  2)ब बरोबर अ चूक  
3)दोन्ही बरोबर   4)दोन्ही चूक  

27.  व्यापारी बँका देत असलेल्या ‘टीझर लोन’ 
अर्थवव्यर्स्रे्थसाठी लचतेची बाब का आहे?  
अ)टीझर िोन ही कजे कमी दजाची असल्यामुळे 
भनवष्यात बँकाांच्या बुडीत कजाचे प्रमाण वाढू शकते.  
ब)भारतात टीझर िोन सािारत: अननुभवी सांतथाांना 
उत्पादन ककवा ननयात प्रकल्प उभारण्यासाठी नदिी 
आहेत.  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)दोन्ही चूक   4)दोन्ही बरोबर  

28.  कोणत्या कालार्धीत पंचर्ार्थषक योजना कायान्वर्त 
नव्हत्या लकर्ा केहा र्ार्थषक योजना राबर्ल्या गेल्या?  
अ)1966-69  ब)1990-92  क)200-02 
1)अ आनण ब   2)आनण क  
3)ब आनण क   4)वरीि सवय  

29.  र्भारताच्या र्ाहतूक वर्षयक व्यर्स्रे्थसंदर्भात 
खालीलपैकी कोणती वर्धाने बरोबर आहेत.  
अ)भारतात वाहतूक नवषयक सािनाांचे ननयोजन ननकृष्ट 
आहे.  
ब)वाहतूक व्यवतथेत अनेक अडथळे आहेत.  

क)अपुऱ्या वाहतूक नवषयक नविानाचा आर्षथक 
नवकासावर नवपरीत पनरणाम होतो.  
ड)भारतातीि वाहतूक व्यवतथा फार चाांगिी आहे.  
1)अ व क बरोबर  2)फक्त अ बरोबर  
3)अ व ब बरोबर  4)वरीिपैकी एकही बरोबर नाही.  

30.  योग्य जोड्या लार्ा.  
सवमती वशफारस 

अ) तेंडूिकर सनमती  - ग्रामीण दानरद्र्यरेषेची फेर 
ननस्श्चती  

ब) नरकसहम सनमती  - बँककग के्षत्रातीि सुिारणा  
क) चक्रवती सनमती  - कर सुिारणा  
ड) चेिय्या सनमती  - नवत्तीय के्षत्रातीि सुिारणा 

 
31. र्नस्पतींतील सहपेशींबाबत खालील वर्धाने वर्चारात 

घ्या.  
अ)चाळवण निकेभोवती असतात.  
ब)त्यातीि पेशी नजवांत असतात.  
पयायी उत्तरे :  
1)दोन्ही बरोबर   2)दोन्ही चूक  
3)अ बरोबर   4)ब चूक  

32.  अयोग्य पयाय वनर्डा.  
अ) पोटॅनशअम  - 19 प्रोटॉन्स व 21 न्यूरोन्स  
ब) कॅस्ल्शअम  - 20 प्रोटॉन्स व 20 न्यूरोन्स  
क) अरगॉन  - 18 प्रोटॉन्स व 22 न्यूरोन्स  
ड) वरीिपैकी नाही 

 
33.  डाल्टन या शास्त्रज्ञाने मूलद्रव्यांना संज्ञा देण्यासाठी 

काही वचवहांचा र्ापर केला होता, त्यापैकी आयनव या 
मूलद्रव्य कोणते वचवह र्ापरण्यात आले होते. 
 
 
 

34.  र्स्तूचे स्र्थान अनंत अंतरार्र असेल आवण प्रवतमेचे 
स्र्थान नार्भीपशी असेल तर प्रवतमेचा आकार कसा 
असेल?  
1)खूपच िहान   2)िहान  
3)समान आकाराची  4)मोठी.  

35.  एका र्ाहकातून 0.25 A इतकी वर्दु्यतधारा र्ाहत 
असताना जर 25V इतक्या वर्र्भर्ांतराचा र्ापर त्या 
र्ाहकाच्या दोवही बाजूस केल्यास त्या र्ाहकांमधील 
रोध वकती?  

. + 
c 

1)
) 2)
) 

3)
) 4)
) 
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1)1000 Ω  2)100 Ω  
3)25 Ω    4)2.5 Ω 

36.  एका डोंगरापाशी उरे्भ राहून एक मूलगा ‘हॅलो’ असे 
जोरात ओरडला आवण काही रे्ळानंतर त्याने प्रवतध्र्नी 
ऐकला. जर संबंवधत तापमानाला ध्र्नीचा रे्ग 345 
मी/सेकंद असेल आवण मुलाचे डोंगरापासूनचे अंतर 
690 मीटर असेल तर मुलाला प्रवतध्र्नी ऐक येईल?  
1)2 सेकां द  2)4 सेकां द  
3)5 सेकां द   4)10 सेकां द  

37.  खाली नमूद केलेल्या द्रर्ांमधील ध्र्नीच्या रे्गानुसार 
चढता क्रम लार्ा.  
अ)समुद्राचे पाणी   ब)शुध्द पाणी  
क)इथेनॉि   ड)नमथेनॉि  
पयायी उत्तरे :  
 
1)अ, ब, क, ड   2)ड, क, ब, अ 
3)ब, ड, क, अ   4)ब, क, ड, अ 

38.  सल्फर डायऑक्साईडचा र्ापर.  
अ)कागद वनर्थमतीमध्ये केला जातो.  
ब)रबराचे व्हल्कनायझेशन करण्यासाठी र्ापर केला 
जातो.  
पयायी उत्तरे :  
1)दोन्ही बरोबर   2)दोन्ही चूक  
3)फक्त अ बरोबर  4)फक्त ब बरोबर  

39. खालील वर्धाने वर्चारात घ्या.  
अ)वर्वशष्ट र्स्तू अंधारात वदसण्यासाठी रेवडअम 
प्रोमेवर्थअम टीरीअम या वकरणोत्सारी पदार्थांचे 
फॉस्फरस बरोबरचे वमश्रण र्ापरले जात होते.  
ब)हाडांच्या ककव रोगाच्या उपचारासाठी Boron – 10 या 
वकरणोत्सारी मूलद्रव्याचा र्ापर केला जातो.  
पयायी उत्तरे :  
1)दोन्ही बरोबर   2)दोन्ही चूक  
3)अ बरोबर   4)ब बरोबर   

40.  खालीलपैकी कोणत्या जोड्या बरोबर आहेत?  
अ) इिेस्क्रक भार  - क्िोंब  
ब) इिेस्क्रक नवभव  - व्होल्ट  
क) नवभवाांतर  - वटॅ  
ड) इिेस्क्रक वाहकता  - म्हो (mho) 

पयायी उत्तरे :  
1)अ, ब, क   2)अ, ब, ड  
3)अ, क, ड   4)अ, ब, क, ड 

41.  अ)प्रकाश संश्लेषणासाठी आर्श्यक वर्करे, वड.एन.ए, 
राबोझोम्स आवण वपष्ठमय पदार्थांचे कण म्हणजे 
वपवठका होय.  
ब)तरंगकांच्या समूहास रॅ्थलेकाईड्स असे म्हणतात.  
पयायी उत्तरे :  
1)दोन्ही बरोबर   2)दोन्ही चूक  
3)फक्त अ बरोबर  4)ब बरोबर  

42.   पुरुषांच्या र्जनाच्या 40%  र् न्स्त्रयांच्या र्जनाच्या 
………… % स्नायू असतात.  
1)15%    2)20%  
3)30%    4)35% 

43.  खालील वर्धाने वर्चारात घ्या.  
अ)वायू ऊती या वनतपतींना पाण्यावर तरांगण्याची 
क्षमता देतात.  
ब)तथूिकोन उती प्रामुख्याने पानामध्ये आढळतात.  
पयायी उत्तरे :  
1)दोन्ही बरोबर   2)दोन्ही चूक  
3)फक्त अ बरोबर  4)फक्त अ बरोबर  

44.  र्भात या वपकाला होणाऱ्या लीफ स्पॉट हा रोग खाली 
कोणत्या कारक जीर्ामाफव त होतो.  
1)जीवाणू   2)नवषाणू  
3)रोगजांतू   4)बुरशी 

45. अ)हायड्रोकाबवन दुहेरी बंधाने जोडलेले असतात, त्यास 
अल्काईन असे म्हणतात.  
ब)जे हायड्रोकाबवन वतहेरी बंधाने जोडलेले असतात, 
अल्कीन असे म्हणतात.  
पयायी उत्तरे :  
1)दोन्ही बरोबर   2)दोन्ही चूक  
3)फक्त अ बरोबर  4)फक्त ब बरोबर  

46.  वर्धान  अ : 1857 च्या उठार्ाच्या सुरुर्ातीला वर्द्रोही 
सैवनक यशस्र्ी झाले असले तरी इंग्रजांना देशाबाहेर 
हाकलू शकले नाही.  
वर्धान  ब: समाजामधील मध्यमर्गव विटीशांच्या बाजूने 
होता. 
1)नविान अ व ब दोन्ही बरोबर असून, ब हे अ चे योग्य 
तपष्टीकरण आहे.  
2)नविान अ व ब दोन्ही बरोबर असून, ब हे अ योग्य 
तपष्टीकरण नाही.  
3)नविान अ बरोबर व ब चूक  
4)नविान अ चूक व ब बरोबर   
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47.  समाजसुधारकांसंबंधी खालीलपैकी कोणते एक र्ाक्य 
अयोग्य नाही ते ओळखा.  
1)महषी कवे याांना भारतातीि तत्रीनशक्षणाचे अग्रदूत 
म्हणून ओळखािे जाते.  
2)गो.ग.आगरकर याांनी ब्राम्हो समाजाच्या ितीवर 
आिानरत प्राथयना समाज याांच्या तथापनेत पुढाकार 
घेतिा होता.  
3)नटळक याांना नब्रटीश सरकार याांचा िार्षमक गोष्टीत 
हततके्षप मान्य नव्हता, पण सामानजक सुिारणा मान्य 
होती.  
4)कमयवीर भाऊराव पाटीि याांनी तवाविांबन, 
तवानभमान, तवाध्याय व तवातांत्र्य या चतु:सूत्रीवर आपिे 
कायय केिे.  
 
 

48. अ)र्भारतीयांच्या तीव्र र्भार्ना व्यक्त करणे.  
ब)मागण्या शातंतेने मावय करण्याची विटीश सरकारला 
संधी देणे.  
क)कागेँ्रसला संघटनात्मक बळकटी आणणे.  
ड)चळर्ळीसाठी लोकांना तयार करणे.  
र्रील उदे्दश कोणत्या चळर्ळीच्या संदर्भात आहेत?  
1)असहकार चळवळ  2)वैयस्क्तक सत्याग्रह  
3)सनवनय कायदेभांग  4)होमरुि चळवळ  

49.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कोणत्या गोलमेज 
पवरषदेत उपन्स्र्थत होते?  
अ)पनहिी गोिमेज पनरषद  
ब)दुसरी गोिमेज पनरषद  
क)नतसरी गोिमेज पनरषद  
1)फक्त अ बरोबर आहे.  
2)फक्त अ आनण ब बरोबर आहे.  
3)फक्त ब व क बरोबर आहेत.  
4)अ, ब, क बरोबर आहेत.  

50.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांबाबत पुढील तीन वर्धानांचा 
वर्चार करा.  
अ)दवलतांच्या राजकीय हक्कांसाठी त्यांनी सन 1936 
मध्ये स्र्तंत्र्य मजूर पक्षाची स्र्थापना केली.  
ब)त्यांनी म्हटले होते “जरी मी जवमाने लहदू असलो तरी 
मरताना लहदू राहणार नाही”.  
क)हे त्याच र्षी वनर्तवले ज्या र्षी त्यांनी बुध्द धमव 
स्र्ीकारला.  
र्रील कोणती वर्धाने बरोबर आहेत.  

1)नविान अ आनण ब बरोबर  
2)नविान ब आनण क बरोबर  
3)नविान अ आनण क बरोबर  
4)नविान अ, ब आनण क बरोबर  

51. खालील दोन वर्धानांचा वर्चार करा.  
अ)सेर्ाग्राम आश्रमचे प्रोफेसर र्भनसाली  वद. 1 नोव्हेंबर 
1942 रोजी वदल्लीला गेले र् बापूजी अणेंना रे्भटले.  
ब)त्यांना वचमूर येरे्थ अत्याचार झालेल्या न्स्त्रयांकरता 
वयाय हर्ा होता.  
आता सांगा की –  
1)दोन्ही नविाने खरी आहेत व ब हे अ चे कारण आहे.  
2)दोन्ही नविाने खरी आहेत व ब हे अ चे कारण आहे.  
3)नविान अ बरोबर आहे परांतु ब नाही.  
4)दोन्हीतीि कोणतेच नविान बरोबर नाही.   

52.  1935 कायद्यानुसार झालेल्या वनर्डणुकीनंतर ‘कें द्रीय 
वनयतं्रण पवरषदे’ चे सदस्य खालीलपैकी कोण होते?  
अ)डॉ. राजेंद्र प्रसाद  ब)मौिाना आझाद  
क)सरदार पटेि   ड)जवाहरिाि नेहरु  
इ)महात्मा गाांिी    ई)ब.ॅ जीना 
उ)मौ. शौकत अिी  
1)अ, ब, क  2)ब, क, ड, उ  
3)ब, ड, इ, ई   4)वरीि सवय  

53.  अ)ॲटलीने स्र्ातंत्र्यापूर्ी राष्रसर्भा र् मुस्लीम लीगच्या 
नेत्यांना लंडनला आमंवत्रत केले होते.  
ब)राष्रसरे्भकडून जर्ाहरलाल नेहरू र् सरदार पटेल 
हजर होते.  
क)मुस्लीम लीगकडून बॅ. जीना र् कवर् इक्बाल हजर 
होते.  
र्रीलपैकी कोणते वर्धान अयोग्य आहे? 
1)अ, ब, क   2)अ  
3)ब   4)क 

54.  अ)नेरळ र् मारे्थरानच्या पवरसरात र्भाई कोतर्ाल यांनी 
‘लाल सेना’ नार्ाची सशस्त्र सेना उर्भी केली.  
 ब)र्भाई कोतर्ाल यांच्या नेतृत्र्ाखाली खोपोलीहून 
मंुबईस होणारा र्ीजपुरर्ठा शेतकऱ्यांनी खंवडत केला.  
र्रीलपैकी कोणते वर्धान सत्य आहे? 
1)फक्त अ    2)फक्त ब  
3)दोन्ही बरोबर   4)दोन्ही चूक  
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55. वर्धान ‘अ’ : ‘शतपत्रा’ तून लोकवहतर्ादींनी 
लहदुस्र्थानातील र्भौवतक, सामावजक र् धार्थमक 
अधोगतीची मीमांसा केली.  
वर्धान ‘ब’ : आबेंडकरांनी शतपते्र ‘बवहष्कृत र्भारत’ 
मधून प्रकावशत केली.  
1)नविान ‘अ’ व ‘ब’ दोन्ही बरोबर असून, ‘ब’ हे ‘अ’ चे 
कारण आहे.  
2)नविान ‘अ’ बरोबर, नविान ‘ब’ चूक  
3)नविान ‘अ’ व नविान ‘ब’ दोन्ही बरोबर.  
4)दोन्ही नविाने चूक.  

56.  खालीलपैकी योग्य जोड्या लार्ा.  
कायदे व्यक्ती 

अ) सती प्रथा बांदी  1) बहराम मिबारी  
ब) नविवा पुनर्षववाह  2) केशवचांद्र सेन  
क) नेनटव मरेॅज ॲक्ट  3) राजा राममोहन रॉय  

ड) 
एज ऑफ कां न्सेट 
ॲक्ट  

4) 
ईश्वरचांद्र 
नवद्यासागर  

पयायी उत्तरे :  
 अ ब क ड 

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

 
57.  स्र्देशी आंदोलनाच्या अपयशाची कारणे खालील 

वर्धानामधून वनर्डा.  
अ)असहयोगाचा वाततनवक प्रयोग झािा नाही.  
ब)हे आांदोिन मुख्यत: खेड्यापयंत पोहचिे नाही.  
क)कागेँसमध्ये नवभाजन  
ड)पूणय तवातांत्र्याची मागणी केिी नाही.  
1)फक्त अ, क   2)फक्त ब, अ, ड  
3)फक्त अ, ब, क  4)फक्त ब, क, ड  

58.  खेडा वजल्ह्यातील आदंोलनासंदर्भात खालील वर्धाने 
लक्षात घ्या.  
1)गाांिीजींच्या अध्यक्षतेखािी ‘गुजरात सभेने’ 
आांदोिनात महत्वाची भनूमका बजाविी.  
2)खेडा नजल्ह्यातीि आांदोिनामुळे शेतकऱ्याांवरीि 
शेतसारा माफ करण्यात आिा. या िढ्यात नवठ्ठिभाई 
पटेि, इांदुिाि यानज्ञक याांनी गाांिीजींना मदत केिी.  
वरीि नविानापैकी कोणती नविान/नविाने योग्य नाही ते 
साांगा.  

1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)फक्त अ, क  4)वरीि सवय  

59.  लुटीच्या वसध्दांतानुसार –  
अ)नब्रटीश हे भारतीयाांची नपळवणूक करीत होते.  
ब)तवयांपूणय भारतीय अथयव्यवतथा ही वसाहतवादी 
अथयव्यवतथेत रुपाांतनरत होत होती.  
क)नब्रटीशाांच्या सत्तेमुळे भारत हा दानरद्र्यात िोटिा 
जात होता.  
पयाय :  
1)अ, क बरोबर   2)अ, ब बरोबर  
3)ब, क बरोबर   4)वरीि सवय बरोबर  

60.  सैय्यद अहमद खान यांनी स्र्थापन केलेल्या ‘र्भारतीय 
राजर्भक्त सर्भा’ आवण ‘मुस्लीम ऐगं्लो-ओवरएवटल रक्षा 
सरे्भच्या’ स्र्थापनेमागे खालीलपैकी कोणता एक उदे्दश 
होता?  
1)कागेँ्रसच्या तथापनेचा नवरोि करणे.  
2)मुतिीम िर्षमयाांच्या राजकीय हक्कासाठी िढणे.  
3)कागेँ्रसचा नवरोि व मुस्तिमाांना राजकीय 
जीवनापासून दूर ठेवणे.  
4)भारतीय प्रशासनात व नशक्षण के्षत्रात मुस्तिमाांच्या 
आरक्षणासाठी प्रचार करणे.  

61. अंशमूलक ज्र्ालामुखीवर्षयी योग्य वर्धान/ने ओळखा.  
अ)या प्रकारचे ज्वािामुखीचे उदे्रक शाांत असून ते 
व्यापक भपू्रदेशात येतात. 
ब)भपूृष्ठािा खोिवर पडिेल्य भेगेंतून ज्वािामुखीचा 
उदे्रक होतो तेव्हा त्यास भ्रांशमूिक ज्वािामुखी असे 
म्हणतात.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त अ  2)फक्् ब  
3)अ व ब दोन्ही   4)यापैकी नाही   

62.  र्भारतामध्ये …………. पर्वतीय पदे्रशात कॉफीचे उत्पादन 
जास्त प्रमाणात होते.  
1)नगर पवयत   2)कवध्य पवयत  
3)ननिनगरी पवयत   4)यापैकी नाही.  

63.  कोळसा र् त्यांच्यामधील काबवनचे प्रमाण यातील 
अयोग्य जोडी वनर्डा.  
अ)पीट – 50% पेक्षा कमी  
ब)निग्नाइट – 85 ते 90%  
क)ॲश्रासाईट – 90 ते 95%  
पयायी उत्तरे :  
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1)फक्त अ   2)फक्त ब 
3)फक्त क   4)यापैकी नाही  

64.  खालीलपैकी कोणते खोरे महाराष्रातील गोदार्री 
नदीच्या खोऱ्याचा र्भाग आहे?  
1)तापी नदीचे खोरे, घटप्रभा नदीचे खोरे  
2)नभमा नदीचे खोरे, कोयणा नदीचे खोरे  
3)ननरा नदीचे खोरे, मुळा-मुठा नदीचे खोरे  
4)वैनगांगा नदीचे खोरे, प्राणनहता नदीचे खोरे.  

65.  र्भारतामध्ये सर्ावधक वर्ध्रं्सक रू्भकंप कोणत्या प्रदेशात 
होतात? 
अ)काश्मीर    
ब)पां.बांगाि व मध्ये नहमािय  
क)अांदमान-ननकोबार  
ड)महाराष्र 
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त अ, ब   2)फक्त ब, ड  
3)फक्त ब, क, ड 4)वरीि सवय  

66.  सागर्ान रृ्क्षासंदर्भात कोणते वर्धान बरोबर नाही?  
अ)याचे शातत्रीय नाव Santualum album असे आहे.  
ब)हे उष्ण कनटबांिीय आद्रय पानझडी वनाांमिीि प्रमुख 
वृक्ष आहे.  
क)या वृक्षाचा आढळ महाराष्र, गुजरात या राज्याांत 
आहे.  
पयायी उत्तरे –  
1)फक्त अ   2)फक्् ब  
3)फक्त क   4)यापैकी नाही.  

67.  कागद उत्पादनांसबंधी योग्य वर्धान/ने ओळखा.  
अ)भारतात ओनडशा राज्याचा कागदाच्या उत्पादनात 
प्रथम क्रमाांक िागतो.  
ब)महाराष्रात बल्िारपूर, खोपोिी, रोहा येथे 
कागदउद्योग आहेत.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)अ व ब दोन्ही   4)यापैकी नाही.  

68.  खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचा ज्र्ालामुखी मोठ्या 
रे्गाने उफाळत असतो?  
1)हवाईचा प्रकार  2)तरोबोनियन प्रकार  
3)व्हल्कॅनिअन प्रकार  4)स्प्िननयन  

69.  खालीलपैकी कोणते वर्धान/ने बरोबर नाही/त?  

अ)भारतातीि पनहिे ‘हनी पाकय ’ आांबोिी येथे 
उभारण्यात येणार आहे.  
ब)सांयुक्त राष्राने 20 मे हा नदवस मिमाशा नदन म्हणून 
साजरा करण्याचे ठरविे आहेत.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)अ व ब   4)यापैकी नाही.  

70.  योग्य जोड्या लार्ा.  
नदी/सरोर्र (अ) मुखाशी असलेले बेट (ब) 

अ) गांगा  i) पैरकुद  
ब) नमयदा  ii) न्युमूर  
क) नचल्का  iii) श्रीहरीकोट  
ड) पुनिकत iv) आनिया  

पयायी उत्तरे :  
 अ ब क ड 

1) ii i iv iii 
2) iv iii ii i 
3) ii iv i iii 
4) i ii iv iii 

 

71.  योग्य जोड्या जुळर्ा.  
 

प्रकल्प राज्य 
अ) थेन  i) पांजाब  
ब) इांनदरा गाांिी  ii) राजतथान  
क) पोंग  iii) नहमािच प्रदेश  
ड) उरी  iv) जम्मू – काश्मीर  

पयायी उत्तरे :  
 अ ब क ड 

1) ii iii i iv 
2) i ii iv iii 
3) i iii ii iv 
4) i ii iii iv 

 
72.  खालील वर्धाने वर्चारात घ्या.  

अ)कोकणामध्ये ताांदळाचे पीक प्रामुख्याने पावसावर 
अविांबून आहे.  
ब)कोकणामध्ये पावसाचे प्रमाण खूप असते तरी त्या 
नठकाणी भौगोनिक पनरस्तथती व कसचनक्रकल्पाचा 
अभाव यामुळे उन्हाळ्यात पाण्याची टांचाईही जाणवते.  
पयायी उत्तरे :  
1)दोन्ही बरोबर   2)दोन्ही चूक  
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3)अ चूक तर ब बरोबर  4)अ बरोबर व ब चूक.  

73.  डेक्कन ओवडसी ही रेल्रे् कोणाच्या सहकायाने 
चालर्ली जाते?  
अ) कें द्रीय पययटन मांत्रािय   
ब) महाराष्र राज्य पययटन नवकास महामांडळ  
क) भारतीय रेल्वे नवभाग  
ड) परराष्र मांत्रािय 
1) फक्त अ, ब   2) फक्त ब, क 
3) फक्त ड, क  4) फक्त अ, क  

74.  महाराष्रातील खालीलपैकी कोणत्या वजल्ह्यातील 
ललग गुणोत्तर 950 पेक्षा अवधक आहे?  
अ) गडनचरोिी   ब) चांद्रपूर  
क) गोंनदया   ड) यवतमाळ 
पयायी उत्तरे:  
1) अ, क   2) अ, ब, ड  
3) अ, ब, क  4) वरीि सवय   

75.  पंजाब- हवरयाणा मैदारनी प्रदेशात कोणत्या वपकांचे 
उत्पादन घेतले जाते?  
अ) गहू   ब) ताांदूळ  क)बाजरी  
ड) कापूस  इ) ऊस 
पयायी उत्तरे : 
1) अ, ब, ड   2) ब, क, ड, इ 
3) अ, ब, ड, इ   4) वरीि सवय  

76.  Article – 1 (कलम – 371) बद्दल अचूक वर्धाने 
ओळखा.  
अ)किम 371 नुसार कोणत्याही राज्यात तवतांत्र 
नवकास महामांडळ तथापन करण्याचा अनिकार 
राष्रपतींना आहे.  
ब)हे किम ईशान्येकडीि बहुतेक राज्याांमध्ये िागू 
आहे.  
क)या राज्याांमध्ये असिेिे आनदवासी सांतकृती 
जपण्यासाठी या राज्याांना 371 व्या किमाद्वारे नवशेष 
दजा देण्यात आिा आहे.  
ड)याच 371 किमानुसार महाराष्रातीि नवदभात, 
मराठवाडा व उवयनरत महाराष्रासाठी नवकास 
महामांडळाची ननर्षमती.  
1)फक्त अ, ब व क  2)फक्त ब, क व ड  
3)फक्त अ , ब व ड  4)वरीि सवय अचूक   

77.  खालीलपैकी योग्य वर्धाने कोणती ती ओळखा?  

अ)दरवषी 11 ऑक्टोबर ही तारीख जागनतक माननसक 
आरोग्य नदन म्हणून पाळिा जातो.  
ब)यांग पीपि ॲन्उ मेंटि हेल्थ इन ए चेकजग वल्डय हा 
यावषीचा नवषय आहे.  
क)अमेनरकेतल्या जागनतक माननसक आरोग्य महासांघ 
याांचयाकडून 1990 सािी पनहल्याांदा जागनतक 
माननसक आरोग्य नदन पाळिा गेिा.  
1)अ व क   2)ब व क 
3)अ व ब   4)वरीि सवय  

78.  खालीलपैकी अयोग्य वर्धाने कोणते ते ओळखा.  
अ) भारतीय हवाई दिाचे प्रमुख म्हणून एअर माशयि 
आरकेएस भदौनरया याांची ननयुक्ती.  
ब) यापूवी ते भारतीय हवाई दिात उपप्रमुख होते.  
क) भदौनरया याांच्याकडे 4250 तासाांपेक्षा जातत वेळ 
उड्डाणाचा अनुभव आहे.  
ड) यापूवी भारतीय हवाई दिाचे प्रमुख सुननि िाांबा 
होते.  
1) फक्त क अयोग्य  2) फक्त ड अयोग्य  
3) फक्त ब अयोग्् 4) एकही अयोग्य नाही.  

79.   पुढील वदलेल्या वर्धानांपैकी कोणते वर्धाने सत्य 
आहेत ते ओळखा.  
अ)पांतप्रिान नरेंद्रमोदी याांना नबि व मेकिदा गेट्स 
फाांऊडेशनचा ‘ग्िोबि गोि नकपर’ पुरतकार देऊन 
गौरनवण्यात आिे.  
ब)नेतृत्व व भारतातीि तवच्छता उनद्दष्टाांची वचनबध्दता 
यासाठी त्याांना हा पुरतकार नदिा गेिा.  
क)नबि गेट्स फाांऊडेशनने 24 सप्टेंबर रोजी नबि 
गेट्स याांचया हतते पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांना हा 
पुरतकार नदिा.  
1)फक्त अ व ब   2)फक्त अ व क 
3)फक्त ब व क   4)वरीि सवय सत्य. 

80.  आयआयएफएल रे्ल्र्थ हुरुन इंवडया च्या श्रीमंतांच्या 
यादीबद्दल अचूक पयाय ओळखा.  
अ)या यादीनुसार नरिायन्स समुहाचे चेअरन मुकेश 
अांबाांनी सिग आठव्या वषी सवात श्रीमांत भारतीयाांच्या 
याांदीत प्रथम क्रमाांकावर आहेत.  
ब)दुसऱ्या क्रमाांकावर नवप्रो. कां पनीचे अझीम पे्रमजी तर 
नतसऱ्या क्रमाांकावर एसपी कहदूजा आहेत.  
क)2019 च्या यादीत 1000 कोटींपेक्षा जास् सांपत्ती 
असिेल्या भारतीयाांची सांख्या 953 इतकी होती.  
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ड)या नरपोटयनुसार, भारतातीि पनहल्या 25 श्रीमांताांची 
एकूण सांपत्ती ही देशाच्या जीडीपीच्या (GDP) 10 टक्के 
आहे.  
1)फक्त अ, क व ड अचूक  
2)फक्त ब, क व ड अचूक  
3)फक्त अ, ब व क अचूक  
4)वरीि सवय अचूक  

81.  राष्रीय पशूरोग वनयतं्रण कायवक्रम वर्षयी योग्य वर्धान 
शोधा.  
अ)11 सप्टेंबर 2019 रोजी पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या 
हतते मथूरा (UP) येथे या काययक्रमाचे उद्घाटन  
ब)पाय व मुखरोग आनण बु्रसेिोनसस अश्या रोगाांना 
िक्ष्य करीत देशव्यापी ‘राष्रीय पशुरोग ननयांत्रण’ 
काययक्रमाचा आरांभ करण्यात आिा.  
क)कें द्र सरकारने या योजनेसाठी पुढीि तीन वषात 
12, 652 कोटी रुपयाांचा ननिी देण्यात येणार असल्याचे 
जाहीर केिे आहे.  
1)फक्त अ व क योग्य  2)फक्त ब व क योग्य  
3)फक्त अ व ब योग्य  4)वरीि सवय योग्य   

82.  वशर्ाजी वर्द्यापीठाबद्दल अचूक वर्धाने ओळखा.  
अ) जागनतक पातळीवर उत्कृष्टतेचा मापदांड ननस्श्चत 
करणाऱ्या इांटरनॅशनि ऑगयनायझेशन फॉर 
तटॅडडायझेशन सांतथेकडून नशवाजी नवद्यापीठािा ISO 
9001: 2015 मानाांकनाांचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात 
आिे.  
ब) असे मानाांकन नमळनवणारे हे राज्यातीि पनहिे तर 
देशातीि दुसरे नवद्यापीठ ठरि ेआहे.  
क) नवद्याथी कें द्रीत उपक्रम, गुणवत्ता, सांशोिन आनण 
मुदतीत परीक्षा ननकाि जाहीर करण्याची परांपरा जपत 
उच्च नशक्षणात वेगळेपण ननमाण केिे आहे.  
ड) नशवाजी नवद्यापीठ हे महाराष्रातीि प्रनसध्द 
नवद्यापीठाांपैकी एक आहे, हे नवद्यापीठ 
कोल्हापूर नजल्ह्यात आहे.  
1) फक्त अ, ब व क अचूक  
2) फक्त ब, क व ड अचूक  
3) फक्त अ, क व उ अचूक  
4) वरीि सवय अचूक  

83.  र्भारतीय हवरत इमारत पवरषदेकडून र्भारतीय रेल्रे्च्या 
कोणत्या स्र्थानकाला ‘ग्रीन प्लॅवटनम रेलटग’ प्रदान 
करण्यात आली आहे आवण हे रेलटग प्राप्त करणारे ते 
देशातले पवहले रेल्रे् स्र्थानक ठरले आहे. 

1)हौशगाांबाद रेल्वे तथानक  
2)औरांगाबाद रेल्वे तथानक  
3)नसकां दराबाद रेल्वे तथानक  
4)जयपूर रेल्वे तथानक   

84.  खालीलपैकी अयोग्य वर्धान कोणते ते ओळखा.  
अ)आांध्रप्रदेश राज्यात भारतातीि सवानिक िाांबी 
असिेल्य नवदु्यतीकृत रेि बोगद्याचे उद्घाटन 
उपराष्रपती याांनी केिे.  
ब)आांध्रप्रदेश राज्याच्या रापुरु आनण येरिोपल्िी या 
तथानकाांदरम्यान तयार करण्यात आिेिा हा 6.6 
नकिोमीटर िाांबीचा बोगदा आहे.  
क)हा बोगदा न्यु ऑस्तरयन टनेकिग मेथड वापरुन 
घोड्याची नािच्या आकारात उभारण्यात आिा आहे.  
ड)या बोगद्याची उांची 6.5 मीटर एवढी आहे.  
1)फक्त अ अयोग्य  2)फक्त ब अयोग्य  
3)फक्त क अयोग्य  4)एकही अयोग्य नाही.  

85.  लहदी महासागर पवरषदबद्दल असत्य पयाय ओळखा.  
1)ही पनरषद मािदीव या देशाची राजिानी मािे या 
शहरात 3 आनण 4 सप्टेंबर रोजी पार पडिी.  
2)मािदीव सरकार आनण कसगापूरचे एस राजरत्नम 
तकूि ऑफ इांटरनॅशनि तटडीज याांच्या सांयुक्त 
नवद्यमाने इांनडया फाांऊडेशनतफे या काययक्रमाचे 
आयोजन.  
3)या पनरषदेची सांकल्पना – कहदी महासागर सुरनक्षत 
करणे, पारांपानरक आनण पारांपानरक आव्हाणे.  
4)ही पाचवी पनरषद आयोनजत करण्यात आिी होती. 
यात भारताचे परराष्रमांत्री एस जयशांकर उपस्तथत 
होते.  

86.  पुढील वदलेली मावहती काळजीपूर्वक र्ाचा आवण 
प्रश्नाचे उत्तर द्या.  
जर A × B म्हणजे A हा B चा मुिगा आहे.  
जर A + B म्हणजे A ही B ची मुिगी आहे.  
जर A ÷ B म्हणजे A ही B ची पत्नी आहे.  
जर A - B म्हणजे A हा B चा वडीि आहे.  
H ही E ची आई हे प्रस्र्थावपत होण्यासाठी खालील 
वर्धानात प्रश्न वचवहाच्या जागी काय येईल?  

E + F – G ? H  

1) ÷  2) × 

3) -  4) (1), (2), (3) पैकी नाही.  
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87.  “वननाच्या आजोबांचा मुलगा हा वननाच्या र्भार्ाचा 
आजोबा असू शकतो” या वर्धानासंबंधात जर फक्त रे्थट 
नातेसंबंधाचाच वर्चार केला, तर योग्य वनष्कषव वनर्डा.  
1)जर हा भाचा नननाच्या भावाचा ककवा बनहणीचा मुिगा 
असेि, तर हे नविान सत्य असेि.  
2)जर हा भाचा नननाच्या नवऱ्याच्या बनहणीचा असेि, तर 
हे नविान सत्य असेि.  
3)जर हा भाचा नननाच्या नवऱ्याच्या भावाचा मुिगा 
असेि, तर हे नविान सत्य असेि.  
4)जर नननाचे आजोबा हे नतच्या आईचे वडीि असतीि, 
तर  हे नविान सत्य असेि.  

88.  आठ वमठ वक्रकेटचा सामना पाहात पुढीलप्रमाणे बसले 
आहेत. अशोकच्या उजव्या बाजूला र्भरत असून, त्याच्या 
उजर्ीकडे कोणीही नाही. इंद्रदेर् र् गणेश यांच्यामध्ये 
आवदत आहे. हुसेनच्या उजव्या बाजूला गणेश आहे. र्भरत 
र् धनराज यांच्यामध्ये अशोक आहे. इंद्रदेर् हा 
धनराजच्या शेजारी आहे. अंजली कोणत्या तरी एका 
कडेला आहे?  
1)1    2)2 
3)3   4)4 

89.  दोन घन, तुमच्यासमोर ‘A’ डार्ीकडे र् ‘B’ उजर्ीकडे 
येईल, अशाप्रकारे एकमेकांच्या शेजारी ठेर्ले आहेत. 
अ) ‘A’ या घनाच्या नवरुध्द पृष्ठाांची एक जोडी िाि 
आहे. तर दुसरी नवरुध्द पृष्ठाांची जोडी ननळी आहे. 
उरिेल्याांपैकी एक पृष्ठ नपवळे तर दुसरे जाांभळे आहे.  
ब) ‘B’ या घानाची फक्त एकच नवरुध्द पृष्ठ जोडी ननळी 
आहे. उरिेल्या जोड्याांपैकी एका जातीतीि नवरुध्द 
पृष्ठाांपैकी एक तपनकरी व एक नहरवे तर दुसऱ्या 
जोडीतीि नवरुध्द पृष्ठाांपैकी एक काळे तर दुसरे पाांढरे 
आहे.  
क) जर ‘A’ चे िाि आनण ‘B’ ननळे पृष्ठ टेबिािा 
तपशय करत असेि आनण ‘A’ चे नपवळे व ‘B’ चे काळे 
अशी पृष्ठे तुमच्या समोर असतीि तर ‘B’ चे कोणत्या 
रांगाचे पृष्ठ ‘A’ च्या ननळ्या पृष्ठासमोर येईि? 

पयायी उत्तरे :  
1) तपनकरी   2) तपनकरी ककवा नहरवे  
3) पाांढरे   4) पाांढरे ककवा नहरवे  

90.  एके र्षी – नैऋत्य मावसून र्ारे त्यांच्या नेहमीच्या 
वदशेने र्ाहात होते, अचानक बंगालच्या उपसागरात 
कमी दाबाचा पट्टा वनमाण झाल्याने ते पूर्व वदशेने र्ाहू 
लागले काही काळाने ते उत्तर वदशेने र्ाहू लागले. हे र्ारे 

मध्यप्रदेशापयंत पोहोचल तोपयंत गुजरातच्या 
वकनापट्टीर्र कमी दाबाचा पट्टा वनमाण झाला. त्यामुळे 
त्यांनी वदशा बदलली. परंतु ते गुजरात पयंत 
पोहोचण्यापूर्ी र्ातार्रणातील बदलामुळे ते त्यांचया 
डार्ीकडे 900 तून र्ळले तर त्यांची आताची 
र्ाहण्याची  वदशा कोणती?  
1)पूवय    2)पस्श्चम  
3)दनक्षण   4)उत्तर  

91. सजीर्, कार्ळा र् झाड दाखवर्ण्यासाठी पुढीलपैकी 
कोणती रे्न आकृती योग्य आहे?  
 
 
 
 
  

 

92. शाळेतील 700 मुलांपैकी 216 मुले मराठी वर्षयात 
उत्तीणव झाली, 200 मुले इंग्रजी वर्षयात र् 284 मले लहदी 
वर्षयात उत्तीणव झाली. एकूण मुलांपैकी 70 मुले मराठी 
र् लहदी या दोवही वर्षयात उत्तीणव झाली, 40 मुले मराठी 
र् इंग्रजी आवण 20 मुले लहदी र् इंग्रजी वर्षयात उत्तीणव 
झाली. 10 मुले तीनही वर्षयात उत्तीणव झाली तर एकाही 
वर्षयात उत्तीणव न होणाऱ्या मुलांची संख्या वकती?  
1)120    2)130 
3)140   4)150  

93. जर A= 1, B= 2, C= 3 ………. असे क्रमाने असेल तर 
आकृतीमधील लुप्त झालेला र्भाग शोधा.  
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94. एका गार्ाची लोकसंख्या दहा र्षात पासून 262500 
झाली तर प्रत्येक र्षी वकती टक्के र्ाढ झाली?  
1)4.3%  2)5% 

3)6%  4)8% 

95.  र्डीलांचे र्य हे आई र् मुलगा यांचया र्यांच्या 
बेरजेइतके आहे र् त्या वतघांच्या र्यांची सरासरी 20 
आहे. तर र्डीलाचें र्य काढा.  
1)45   2)40 
3)30   4)35 

96.  एक कामगार एका कंपनीत 31 जानेर्ारी 2012 पासून 
1 माचव 2013 पयंत कामार्र उपन्स्र्थत होता. तर तो 
कामगार एकूण वकती वदर्स कामार्र उपन्स्र्थत होता?  
1)395 नदवस   2)396 नदवस  
3)397 नदवस   4)426 नदवस  

97.  केट ही युगपेक्षा र्याने वतनपट मोठी आहे वमनी ही 
र्याने झावरनच्या वनम्मे आहे. युग वमनीपेक्षा र्याने मोठा 
आहे. सत्य अनुमानाची वनर्डा करा.  
1)केट कदानचत झनरनपेक्षा वयाने िहान असेि  
2)युग वयाने झनरनपेक्षा मोठा आहे.  
3)केट वयाने झनरनपेक्षा मोठी आहे.  
4)वरीि सवय अनुमाने सत्य आहेत.  

98. पुढे  तीन वर्धाने र् त्यापुढे (І), (ІІ) र् (ІІІ) या क्रमांकांची 
अनुमाने वदलेली आहेत. जरी सर्वसाधारणपणे ज्ञात 
तथ्यांच्या संदर्भात वर्भवन र्ाटत असली तरी तुम्ही ती सत्य 
मानायची आहेत. त्यानुसार कोणती अनुमाने तकव संगत 
आहेत याचा वनणवय तुम्ही घ्यायला आहे.  
वर्धाने : सवय वाडगे चमचे आहेत.  
 एकही ताट चमचा नाही.  
 सवय काटे ताटे आहेत.  
अनुमाने :  i)प्रत्येक वाडगा काटा नाही.  

ii)एकही चमचा काटा नाही.  
iii)एकही वाडगा ताट नाही.  

पयायी उत्तरे :  
1)एकही तकय सांगत नाही.  
2)सवय तकय सांगत आहेत.  
3)फक्त i)आनण iii) तकय सांगत आहेत.  
4)फक्त ii) आनण iii) तकय सांगत आहेत.  

99. सोडर्ा :  

[(
65

13
+

96

16
) × (

25

2.5
+

44

11
)]÷(

32

16
+

80

10
) 

 

1)15.4    2)1.54  
3)0.154    4)0.0154 

100. सात व्यक्तींतून चार जणांचा गट तयार 
करायचा आहे. या व्यक्तींचा तपशील पुढीलप्रमाणे. यात 
M र् N या न्स्त्रया र् A, B, C, D, र् E हे पाच पुरुष आहेत. 
जर व्यकती B  सुध्दा वनर्डली गेली, तर A ला गटा 
असणे आर्डणार नाही. B र् E दोघांना एकत्र गटात 
वनर्ड झालेली आर्डेल. जर D गटात असेल, तरच N 

ला त्यात असणे आर्डेल. जर C ची वनर्ड झाली, तर 
वतला D गटात असणे आर्डणार नाही. जर गटात D  
सुध्दा असेल, तर A ला गटात असणे आर्डेल. जर 
गटात ती व्यक्ती असेल, तर त्यात M ची वनर्ड हर्ी असा 
C चा आग्रह आहे. वदलेल्या पयायांतील सर्ात समाधानी 
गट वनर्डा.  
1)A, D, M, E    2)B, E, N, C  
3)A, D, M, C   4)M, C, B, E 
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PSI/STI/ASO पूर्व सरार् परीक्षा 

 सामान्य क्षमता चाचणी  वळे : 1 (एक) तास 
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एकूण प्रश्न : 100 

एकूण गुण : 100 

 
 

Question 

No 
Answer 

Question 

No 
Answer 

Question 

No 
Answer 

Question 

No 
Answer 

1 4 26 3 51 1 76 4 

2 2 27 1 52 1 77 2 

3 4 28 1 53 4 78 2 

4 1 29 3 54 2 79 4 

5 2 30 2 55 3 80 1 

6 3 31 1 56 2 81 3 

7 1 32 4 57 3 82 3 

8 4 33 3 58 2 83 3 

9 3 34 3 59 4 84 4 

10 3 35 2 60 3 85 4 

11 1 36 2 61 1 86 2 

12 1 37 2 62 3 87 1 

13 3 38 3 63 2 88 3 

14 2 39 3 64 2 89 2 

15 4 40 2 65 1 90 3 

16 2 41 3 66 1 91 4 

17 4 42 3 67 2 92 1 

18 4 43 3 68 3 93 1 

19 1 44 4 69 1 94 2 

20 1 45 2 70 3 95 3 

21 2 46 2 71 4 96 3 

22 3 47 4 72 1 97 3 

23 3 48 2 73 2 98 2 

24 3 49 4 74 3 99 1 

25 2 50 4 75 4 100 4 
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