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PSI/STI/ASO पूर्व सरार् परीक्षा 

 सामान्य क्षमता चाचणी  वळे : 1 (एक) तास 
Paper No. 2 

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. चािू घडामोडी        

परीक्षार्थीचे स्र्-आकलन  
(PSI/STI/ASO पूर्व सरार् सरार् परीक्षा) 
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1. अयोग्य नविान/नविाने ओळखा?  
अ)घटना सनमतीची ननशानी म्हणून हत्ती स्तवकृत करण्यात आिा 
होता.  
ब)घटना सनमतीचे घटनात्मक सल्िागार (कायदेनवषयक) म्हणून 
बी.एन.राव याांची ननयुक्ती करण्यात आिी.  
क)सरदार वल्िभभाई पटेि हे घटना सनमतीचे सनचव होते.  
ड)भारतीय राज्यघटना पे्रमनबहारी नारायण रायजादा याांच्या 
हतताक्षरात आहे. त्याांनी ओघळत्या वळणदार (इटॅनिक) शैनित 
मुळ राज्यघटनेचे हततानिखीत बननविे.  
1)अ, ब, क बरोबर   2)अ, ब, ड बरोबर  
3)फक्त अ व ड बरोबर  4)सवय बरोबर  

2.  वर्धान :- भारतातीि ग्रामीण िोकाांच्या जीवनात गुणात्मक 
सुिारणा करण्यासाठी 1986 मध्ये कें द्रीय ग्रामीण तवच्छता काययक्रम 
करण्यात आिा.  
कारण :- ग्रामीण तवच्छता हा नवषय भारतीय राज्यघटनेच्या समवती 
सुचीत आहे.  
1)नविान व कारण दोन्ही बरोबर आहेत व कारण हे नविानाचे योग्य 
तपष्टीकरण देते.  
2)नविान व कारण दोन्ही बरोबर आहेत व कारण हे नविानाचे योग्य 
तपष्टीकरण देत नाही.  
3)नविान बरोबर आहे. पण कारण चूक आहे.  
4)नविान चुक आहे, पण कारण बरोबर आहे.  

3.  खालीलपैकी अयोग्य वर्धान/वर्धाने ओळखा?  
अ)आांतरराज्यीय नदी आनण नदीखोरे याांच्यातीि पाण्याचा वापर, 
वाटप व ननयांत्रण यासांबांिीच्या कोणत्याही नववादाच्या ककवा 
तक्रारीच्या ननराकरणासाठी सांसद तरतूद करु शकते.  
ब)कें द्र व राज्याांच्या समान नहताांच्या नवषयाांचा अभ्यास करण्यासाठी 
व त्यावर चचा करण्यासाठी राष्रपती (किम - 263 नुसार) 
आांतरराज्यीय पनरषद तथापन करु शकतात.  
1)फक्त अ अयोग्य   2)फक्त ब अयोग्य  
3)दोन्ही अयोग्य   4)एकही अयोग्य नाही.  

4.  भारतातील मुद्रण स्र्ातंत्र्य ................... 
1)राज्यघटनेच्या किम - 29 अ मध्ये नवशेष तरतुद केिी आहे.  
2)राज्यघटनेच्या किम - 19-1-अ ने सुननस्श्चत केिेल्या नवततृत 
अनभव्यक्ती तवातांत्र्याचा अध्यावत भागा आहे.  
3)राज्यघटनेच्या किम 361- अ च्या तरतुदीने सुननस्च्छत केिी 
जाते.  
4)देशातीि कायद्याच्या राज्याच्या अांमिबजावणी प्रनक्रयेत याचा 
उद्गम आढळतो.  

5.  भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणत्या तरतुदींचा 
विक्षणार्र प्रभार् पडतो?  
अ)राज्यिोरणाची मागयदशयक तत्त्वे  
ब)ग्रानमण व नागरी तथाननक सांतथा  
क)पनरनशष्ट - 5  
ड)पनरनशष्ट - 6 
इ)पनरनशष्ट - 7 
1)फक्त अ व ब   2)फक्त क, ड, इ  
3)फक्त अ, ब आनण इ 4)वनरि सवय  

6.  खालीलपैकी कोणती वर्धाने बरोबर आहेत?  
अ)नजल्हा सत्र न्यायानिशाचे न्यायािय हे नजल्यातीि सवोच्च 
फौजदारी न्यायािय आहे.  
ब)उच्च न्यायाियाशी नवचार नवननयम करुन राज्यातीि नजल्हा 
न्यायानिश ननयुक्त करतो.  
क)सात ककवा त्याहून अनिक वषां अनुभव असिेि े व्यावसायीक 
वनकि ककवा कें द्राच्या वा राज्याच्या न्यायीक सेवेतीि अनिकारी 
नजल्हा न्यायानिशपदी नेमणुकीसाठी असतो.  
ड)जेंव्हा सत्र न्यायािीश मृत्यदूांडाशी नशक्षा देतो त्यावेळी ती 
अांमिात आणण्यापूवी उच्च न्यायाियाच्या पुष्ठीची आवश्यकता 
असते.  
1)अ व ब    2)ब, क व ड  
3)अ, क व ड   4)अ, ब, क व ड  

7.  खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर नाही.  
1)किम - 153 : राज्यपािाचे पद  
2)किम - 156 : राज्यपािाचा काययकाळ  
3)किम - 154 : राज्यपािाचे काययकारी अनिकार  
4)किम - 155 : राज्यपािाची पदच्युती  

8. खालील वर्धानांची िक्यता पडताळून त्याखालील पयायांमधून 
उत्तराचा योग्य पयाय वनर्डा. 
अ)बिवांतराय मेहता सनमतीने 1958 सािी अहवाि सादर केिा.  
ब)अशोक मेहता सनमतीने निततरीय पांचायत राजची नशफारस 
केिी.  
क)देशातीि राजतथान या राज्यात सवयप्रथम पांचायत राजचा 
शुभारांभ झािा.  
ड)महाराष्रात पांचायत राज तथापनेसांदभात 1960 सािी वसांतराव 
नाईक सनमती कें द्र शासनाने नेमिी होती.  
1)फक्त अ बरोबर  
2)फक्त अ आनण ब बरोबर  
3)फक्त अ ब आनण क बरोबर  
4)सवय पयाय बरोबर आहेत.  

9.  खालीलपैकी कोणते वर्धान ग्रामसभेला लागू होत नाही?  
1)गावातीि सवय प्रौढ नागनरक ग्रामसभेचे सदतय असतात.  
2)ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षतथान सरपांच भषुनवतात.  
3)सरपांचाच्या अनुपनरस्तथतीत उपसरपांच अध्यक्षतथान भषुनवतात.  
4)सरपांच व उपसरपांचाच्या अनुपस्तथतीत ग्रामसेवक ग्रासभेचे 
अध्यक्षतथान भषुनवतात.  

10.  लोक अदालती सदंभात खालीलपैकी कोणती वर्धाने बरोबर 
आहेत?  
अ)िोक अदाितीने नदिेल्या ननणयय हा नदवाणी न्यायाियात 
आदेश मानिा जातो आनण त्यानवरुध्द कोणत्याही न्यायाियात 
अपीि करता येत नाही.  
ब)वैवानहक वा कौटुांनबक नववाद िोक अदाितीच्या अनिकार के्षत्रात 
येत नाही.  
1)फक्त अ बरोबर   2)फक्त ब बरोबर  
3)दोन्ही बरोबर   4)दोन्ही चूक  

11.  वर्धान : - भारतीय राज्यघटनेत अल्पसांख्याक या सांजे्ञची व्याख्या 
केिेिी नाही.  
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कारण : - अल्पसांख्याक आयोग ही घटनात्ककक सांतथा नाही.  
या बाबतीत योग्य पयाय ननवडा. 
1)नविान व कारण दोन्ही बरोबर आहेत, व कारण हे नविानाचे योग्य 
तपष्टीकरण देते.  
2)नविान व कारण दोन्ही बरोबर आहेत, पण हे नविानाचे 
तपष्टीकरण देत नाही.  
3)नविान बरोबर, पण कारण चूक.  
4)नविान चूक पण कारण बरोबर.  

12.  "र्ोट ऑन अकाऊंट" र् "इंटोवरअम बजेट" यामध्ये काय फरक 
आहे र् त्याबाबतीत खालीलपैकी कोणते वर्धान बरोबर आहे?  
अ)नेहमीचे सरकार 'वोट ऑन अकाऊां ट' ची तरतूद वापरते तर 
काळजीवाहू सरकार 'इांटेनरअम बजेटची' ककवा अांतनरम 
अथयसांकल्पाची तरतूद वापरते.  
ब)'वोट ऑन अकाऊां ट' सरकारच्या अथयसांकल्पातीि फक्त 
खचासांबांिी आहे तर 'इांटनरअम बजेटमध्ये' महसूि खचय दोन्ही 
असतात.  
1)फक्त अ  2)फक्त ब  
3)दोन्ही अ व ब   4)ना अ, ना ब.  

13.  नगरपांवलकांच्या सदंभात खालीलपैकी कोणती वर्धाने बरोबर 
आहेत?  
अ)नवनवि राज्यात त्याांना नवनवि नावाांनी सांबोिि ेजाते.  
ब)राज्य सरकार त्याांचे ननयांत्रण करतात.  
क)काययकारी अनिकारी अध्यक्षाकडे असतात.  
ड)या वैज्ञाननक सांतथा आहेत.  
1)अ, ब व ड   2)अ, ब, क, व ड  
3)अ व ब    4)अ, ब व क  

14.  खालीलपैकी योग्य वर्धान/वर्धाने कोणते?  
अ)पे्रस रतट ऑफ इांनडया (PIT) ची तथापना 1950 मध्ये झािी.  
ब)नतचे मुख्यािय नदल्िी येथे आहे.  
क)ती नवना-नफ्या तत्वावर कायय करते. 
ड)मानहती आनण बातम्याांचे प्रके्षपण करण्यासाठी तवत:चे सांज्ञापक 
उपग्रह इन्सॅट कायास्न्वत करणारी PTI दनक्षण आनशयातीि एकमेव 
सांसा आहे.  
1)फक्त ब आनण ड   2)फक्त ब, क व ड  
3)फक्त अ व ड   4)सवय योग्य.  

15.  अनुसुवचत जमाती र् इतर पारंपावरक र्नर्ासी (र्न अवधकाऱयांना 
मान्यता) कायदा 2006 नुसार व्यक्तीगत ककर्ा सामुदावयक ककर्ा 
दोहोंच्या र्न अवधकारांचे स्र्रुप र् व्याप्ती ठरवर्ण्यासाठी प्रवक्रया 
सुरु करण्याचे अवधकार कोणाला आहेत?  
1)राज्य वननवभाग  
2)नजल्हानिकारी/आयुक्त  
3)तहनसिदार/प्रभाग नवकास अनिकारी/मांडळ महसूि अनिकारी 
4)ग्रामसभा. 

16.  पंजाब नॅिनल बँकेत आर्थर्थक घोटाळा झाल्यार्र चचेत आलेले 
SWIFT पूणवनार् काय आहे?  
1)Security of Fund Transfer  

2)Statutory World internal Fund Transfer  

3)Security World Internal Fund Transfer  

4)Society for World Wide Interbank Fianancial 

Telecommunication Code.  

17.  अर्थवसकंल्पा सदंभात अयोग्य पयाय वनर्डा?  
अ)आगामी वषाचे नवत्तीय ननयोजन  
ब)िेखा पनरणाम  
क)आर्थथक नववरण पत्र  
ड)समायोजन नविेयक  
1)अ, क, ड   2)फक्त ब  
3)ब आनण ड   4)वरीि सवय  

18.   2019 मध्ये प्रधान मंत्री जनधन जे बदल केलेत यासदंभात योग्य 
पयाय कोणता?  
अ)10,000 रु सुनविा  
ब)2 िाखापयंत अपघाती नवमा  
क)30,000 पयंत जीवन नवमा  
ड)कजय घेण्याची सुनविा  
1)अ, ब    2)क, ड  
3)वरीि सवय   4)अ, ब, क  

19.  भारताचे नर्ीन राष्ट्रीय लोकसखं्या धोरण यासदंभात वर्सगंत 
पयाय कोणता?  
अ)िोकसांख्या कमी करणे.  
ब)मृत्यदूरास प्रोत्साहन देणे.  
क)सांसगयजन्स आजाराचा प्रसार वाढवणे.  
ड)मुिीचे नववाहाचे वय 20 वष ेअसेि.  
1)वरीि सवय   2)यापैकी नाही 
3)अ, ब, क   4)अ, क, ड  

20.  राष्ट्रीय हवरत लर्ाद या सदंभात योग्य पयाय वनर्डा?  
अ)सध्याचे अध्यक्ष - आदशयकुमार गोयि  
ब)तथापना 2011  
क)मुख्यािय - नदल्िी 
ड)महाराष्रात प्रादेनशक कायािय मुांबई या नठकाणी  
1)अ व क   2)ब व ड  
3)वरीि सवय   4)अ, ब, क  

21.  2000 नर्ीन राष्ट्रीय लोकसखं्या धोरण यासदंभात योग्य पयाय 
वनर्डा?  
अ)2045 पयंत िोकसांख्या वाढ स्तथर ठेवणे.  
ब)2010 पयंत जन्मदर हा मृत्युदराशी समप्रमाणात आणणे.  
क)माता मृत्यदूर 100 वर नेणे.  
ड)HIV वाढीिा दर 0% साध्य करणे.  
1)वरीि सवय   2)ब, क, ड  
3)अ, ब, ड   4)यापैकी नाही.  

22.  भारतातील SEZ सदंभात योग्य वर्धान कोणते ते ओळखा.  
अ)SEZ साठी नकमान 500 हेक्टर जमीन आवश्यक   
ब)सेवा SEZ 50 हेक्टर जमीन आवश्यक  
क)2000 िा SEZ सांदभात कायदा मांजूर  
ड)SEZ िा महाराष्रातून सुरुवात.  
1)अ, ब    2)ब, क  
3)वरीि सवय   4)यापैकी नाही.  
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23. आंतरराष्ट्रीय वर्कास सघंटना (IDA) सदंभात पुढीलपैकी कोणते 
वर्धान योग्य आहेत ते ओळखा.  
अ)जागनतकी बँकची खाजगी शाखा.  
ब)सदतय देशाांना कजावर व्याज आकरत नाही.  
क)मुख्यािय न्ययूॉकय  या नठकाणी आहे.  
ड)UNO अांतगयक कायय करते.  
1)फक्त ब   2)अ, क, ड  
3)वरीि सवय   4)यापैकी नाही.  

24.  महाराष्ट्रातील बायो टेकनॉलोजी पाकव स सदंभात कोणता पयाय 
योग्य आहे ते ओळखा.  
अ)MIDC नानशक   ब)MIDC औरांगाबाद  
क)MIDC जािना   ड)MIDC कहजवाडी (पुणे)  
1)फक्त ड   2)फक्त क, ड  
3)वरीि सवय   4)अ, ब, ड  

25.  भारतात सादर केल्या जाणाऱया अंतवरम अर्थवसकंल्पाच्या सदंभात 
अयोग्य वर्धान कोणते ते ओळखा.  
अ)जाततीत जातत 6 मनहन्याांची तरतूद  
ब)सवयसािारण पणे नोव्हेंबर सादर केिा जातो.  
क)पनहिा हांगामी अथयसांकल्प सी.डी. देखमुख याांनी सादर केिा.  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)वरीि सवय   4)ब, क 

26.  भारतात सादर केल्या जाणाऱया अर्थवसकंल्पा सदंभात योग्य 
वर्धान कोणते ते ओळखा.  
अ)फक्त फेब्रुवारीच्या 28 तारखेिा सादर  
ब)21 नदवसाच्या आत राज्यसभेची मांजूरी आवश्यक  
क)िोकसभा ककवा राज्यसभेत प्रथम सादर केिा जातो.  
ड)मागीि वषांच्या जमा खचाची तरतूद दाखनविी जाते.  
1)फक्त अ   2)अ, क  
3)वरीि सवय   4)यापैकी नाही.  

27.  भारतातील मनरेगा योजना सदंभात पुढीलपैकी कोणते वर्धान 
अयोग्य आहे?  
अ)महाराष्राया दुष्काळी भागात 150 नदवसाांच्या कामाची हमी.  
ब)या योजना अांतगयत रोजगार भत्ता ननस्श्चत करण्यासाठी प्रणोब 
सेन सनमती तथापन  
क)या योजने अांतगयत महाराष्रात सवात जातत रोजगार ननमाण 
करण्यात आिा.  
ड)2008 पासून सांपूणय भारतात िागू.  
1)अ, ब    2)क, ड  
3)वरीि सवय   4)यापैकी नाही.  

28.  राजीर् गांधी जीर्नदायी सदंभात पुढीलपैकी कोणते वर्धान योग्य 
आहे ते ओळखा.  
अ)2007 पासून सुरु करण्यात आिी.  
ब)बीपीएि व अल्प उत्पन्न गटातीि जनतेचा समावेश  
क)1034 प्रकारच्या उपचाराांचा समावेश  
ड)महाराष्रात महात्मा फुिे आरोग्यदायी योजना म्हणून ओळखिी 
जाते.  
1)अ, ब    2)क, ड  
3)वरीि सवय   4)यापैकी नाही. 

29. 2012 मध्ये स्र्थापन करण्यात आलेल्या रंगराजन सवमतीच्या 
सदंभात योग्य वर्धान कोणते ते ओळखा.  
अ)भारतात दानरद्रयाचे प्रमाण 29.5% 

ब)ग्रामीण भागातीि कुटुांबािा मानसक खचय 7035 रु  
क)शहरी भागातीि कुटुांबाचा मानसक खचय - 4860 रु 
ड)शहरी भागात दानरद्रयाचे प्रमाण - 26.4% 

1)फक्त अ, ड   2)फक्त ब, क  
3)वरीि सवय   4)यापैकी नाही.  

30.  भारतात आकारल्या जाणाऱया प्राप्ती करासदंभात पुढील वर्धान 
योग्य आहे?  
अ)ज्येष्ठ नागनरकाांसाठी आयकराची मयादा 2.5 िाख  
ब)1861 च्या कायद्यात वापर प्राप्ती करासाठी केिा जातो.  
क)आयकर हे सवात जातत महसूि नमळवनू देणारा प्रत्यक्ष कर.  
1)फक्त अ   2)फक्त अ, ब  
3)वरीि सवय   4)यापैकी नाही. 

31.  योग्य वर्धान ओळखा.  
अ)वेगनर ते जानेवारी 1912 रोजी आपिा नसध्दाांत जगासमोर 
माांडिा 1915 मध्ये "The Origin of Continents and Oceans" या 
पुततकामध्ये त्याांनी भखूांडवाहनाची सांकल्पना नवततृतपणे माांडिी.  
ब)याने आपल्या नसध्दान्ताांत या एकनजनसी खांडास "Urkontient" 
असे नाव नदि.े  
पयाय उत्तरे :  
1)अ    2)ब  
3)दोन्ही    4)दोन्ही नाही.  

32.  खालील आकृतीनुसार कोणते भरुूप पुढील काळात तयार होऊ 
िकते.  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 पयायी उत्तरे :  

1)िबिबा   2)िावत्या (Rapids)  
3)पुरतर    4)घळई (Canyons)  

33. योग्य वर्धान वनर्डा.  
अ)ज्वािामुखीतून बाहेर पडणाऱ्या बेनसक िाव्हाच्या प्रसरण हे 
अनतशय कमी असते.  
ब)ज्वािामुखीतून बाहेर पडणारा हा िाव्हा अगदी कमी वेळेत 
सामान्य तापमानािा येतो म्हणून या िाव्हा खडकाांचे तफनटक 
सुतपष्ट असतात.  
पयाय उत्तरे :  
1)अ    2)ब 
3)अ, ब    4)यापैकी नाही.  

खडक मृदू 

नदी कठीण खडक  
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34.  योग्य वर्धान ओळखा.  
अ)सॅडि हे उत्तर अांदमानात बेटावरीि सवात उांच नशखर  
ब)िक्षनिप बेट समुहातीि बॅरन बेटावरीि भारतातीि एकमेव 
जागृत ज्वािामुखी आहे.  
क)अांदमान बेटे ही जिमग्न पवेत शांखिेची नशखरे आहेत.  
पयाय उत्तरे :  
1)अ व ब    2)अ व क 
3)ब, क    4)अ, ब, क 

35.  पृथ्र्ीच्या अंतरंगावर्षयी योग्य वर्धाने ओळखा.  
अ)ननफे (Nife) थरात सवानिक िोखांड व ननकेि खननज आढळते. 
ब)सायमा (Sima) थरात सवानिक ॲल्युनमननयम व नसनिका 
खननज आढळते.  
क)नशिावरण (LithosPhere) व प्रावरण (Man-He) याांच्या 
दरम्यानच्या नविगतेस कॉनरॅक नविगता म्हणतात.  
पयाय उत्तरे :  
1)अ    2)ब, क  
3)फक्त अ व क   4)अ, ब, क  

36.  भारताच्या प्रमाण रे्ळेचे रृ्त (Indian Standard Time Line) 
जाणाऱया राज्यांचा योग्य पयाय सांगा.  
1)उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तेिांगण, ओनरसा, छत्तीसगङ  
2)उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आांध्र-प्रदेश, ओनरसा, छत्तीसगड 
3)उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आांध्रप्रदेश, तानमळनाडू 
4)मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओनरसा, तेिांगणा, आांध्रप्रदेश. 

37. जोड्या जुळर्ा.  
अ) आल्पस  पवयत i. माऊां ट नमशेि 
ब) रॉकी पवयत ii. माऊां ट एिब्रुस 
क) ॲपिेनशयन पवयत iii. माऊां ट हिॅक 
ड) कॉकेशस पवयत iv. माऊां ट मॅनकन्ते 

पयायी उत्तरे :  
 अ ब क ड 

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

 
38.  आविका खंडाबद्दल खालील वर्धान / वर्धाने अभ्यासा.  

अ)भमूध्य समुद्र हा फक्त आनिका व आनशया खांड याांच्या मध्ये 
नवततारिेिा आहे.  
ब)िाि समुद्रामुळे ते युरोप खांडापासून वेगळे झाि ेआहे.  
क)या खांडाचा नवततार पूवय, पस्श्चम व दनक्षण या तीनच गोिािात 
झािा आहे.  
ड)नकिीमाांजरो हे खांडातीि सवोच्च नशखर आहे.  
पयाय : -  
1)अ, क, ड योग्य   2)ड योग्य  
3)क, ड योग्य   4)सवय बरोबर  

39.  खालीलपैकी कोणते िीत प्रर्ाह (Cold Current) आहेत.  
अ)दनक्षण धु्रवीय प्रदेश  ब)पेरू प्रवाह  
क)नवषुववृत्तीय प्रनतप्रवाह  ड)कॅनिफोर्थनया प्रवाह.  

पयाय :-  
1)अ, ब, क   2)अ, ब, ड 
3)अ, क, ड   4)अ, ब, क, ड  

40.  अ)कें द्रातीि कमी दाबाकडे चक्राकार नदशेने वाहणाऱ्या वाऱ्याांना 
आवतय वारे (Clone) म्हणतात. 
ब)कें द्रातीि जातत दाबाकडून सभोवतािच्या कमी दाबाकडे 
चक्राकार नदशेने वाढणाऱ्या वाऱ्याांना प्रत्यावतय वारे (Anti Cyclone) 
म्हणतात.  
वरीिपैकी योग्य नविाने ओळखा.  
1)अ    2)अ, ब  
3)ब   4)दोन्ही नाहीत.  

41.  सागरी लाटांच्या अपक्षरण कायामुळे वनमाण झालेली भूरूपे 
सांगा. 
अ)सागरी गुहा   ब)सागरी िाटा  
क)सागरी कमान   ड)सागरी ततांभ 
पयाय : -  
1)अ, ब, क    2)अ, ब, ड  
3)अ, क, ड    4)अ, ब, क, ड   

42.  खालीलपैकी सर्ावधक तालुके असणारा वजल्हा कोणता?  
1)ठाणे    2)िातूर  
3)औरांगाबाद   4)सातारा  

43. अ)कोकण नकनारपट्टीवर नद्याांची मोठे नत्रभजू प्रदेश तयार केिे 
आहेत.  
ब)कोकण नकनार पट्टीच्या अरबी समुद्रास िागून जो कमी उांचीचा 
मैदानी प्रदेश आहे त्यास विारी म्हणतात.  
क)महाराष्र पठारावरीि नद्याांची बोरी रूां द आहेत.  
ड)कोकणातीि नद्याांची िाांबी दनक्षणेकडे कमी होत जाते.  
वरीि नविानाांपैकी अयोग्य नविाने ओळखा.  
1)अ, ब    2)अ, ब, ड  
3)अ, ब, क, ड   4)क, ड  

44.  अ)शांभ ू महादेव पवयताच्या उांचवट्याच्या भागात सासवडचे पठार 
आहे.  
ब)सातमाळा अकजठा पवयतावरीि सपाट प्रदेशात बुिढाणा व 
मोिगाव पठार आहे.  
वरीिपैकी नविानाांपैकी योग्य नविाने ओळखा.  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)अ व ब   4)दोन्ही नाहीत.  

45.  अ)1951 मध्ये भारतात दशिक्ष नगराांची सांख्या 7 होती.  
ब)2001 मध्ये, ती सांख्या 53 झािी.  
पयाय : -  
1)अ योग्य   2)अ, ब योग्य  
3)ब योग्य   4)दोन्ही अयोग्य.  

46.  खालील वर्धाने वर्चारात घ्या र् योग्य नसलेल ेवर्धान ओळखा.  
अ)अन्नरक्षणाच्या (Food Storage) िुरीकरण (Smoking) 
पध्दतीमध्ये मेिॅनथऑनचा फवारा केिा जातो.  
ब)अन्नरक्षणाच्या  नकटकनाशक वापर पध्दतीमध्ये (Use of 

insecticides) िान्याच्या पोत्याांवर अल्युनमनीअम फॉतफाइड- चा 
फवारा केिा जातो.  
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पयायी उत्तरे :-  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)अ व ब    4)दोन्ही नाही  

47.  खालीलपैकी पाण्यात न वर्रघळणारी जीर्नसत्रे् (Fat Soluble 

or water insoluble vitamines) कोणती नाहीत?  
अ)C ब)D क)A 

ड)B इ)E ई)K 

पयायी पदाथय : -  
1)अ व ब   2)ब व ड  
3)अ व ड  4)इ व ई 

48.  खालीलपैकी कोणत्या जीर्ाणंूचा (Bacteria) र्ापर करून 
समुद्रातील तेलगळती (Oil Leakage) स्र्च्छ केली जाते?  
1)Alcanyvorax     
2)Yarrowia Lipolytica  

3)Saccharomyces cerevisique   
4)Penicillium  

49. योग्य जोड्या जुळर्ा.  
र्नस्पती पोषण उदाहरणे 

अ) नकटकभक्षी (Insectivorous) i) भछूत्र (Mushrooms)  

ब) परजीवी (Paracitic) ii) दगडफूि (Lichen)  

क) सहजीवी (Symbiotic) iii) डोसेरा (Drosera)  

ड) मृतोपजीवी (Saprophytic)  iv) अमरविे (Cuscuta)  

 पयायी उत्तरे : -  
 अ ब क ड 

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

 

50.  खालीलपैकी पोषणाच्या टप्प्यांचा (Stage of nutrition) योग्य क्रम 
कोणता?  
1)Ingestion - Digestion - Egestion - Assimillation- Absorption.  

2)Ingestion - Digestion - Absorption - Assimillation - Egestion.  

3)Ingestion - Absorption - Digestion - Assimillation- Egestion. 

4)Absorption - Ingestion - Digestion - Assimillation - Egestion.  

51.  अयोग्य वर्धान ओळखा.  
अ)फुफ्फुस िमणी (Pulmonary artery) शुध्द रक्ताचे वहन करते.  
ब)फुफ्फुस शीर (Pulmonary vein) अशुध्द रक्ताचे वहन करते.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)अ व ब दोन्ही    4)अ व ब दोन्ही नाही.  

52.  स्त्स्त्रयांच्या प्रहतूचक्रामध्ये (Menstrual Cycle)  कोणती सपें्ररक 
(Hormones) महत्र्ाची भूवमका बजार्तात?  
अ)FSH   ब)LH   क)इतटोजेन  
ड)प्रोजेतटेरॉन  इ)प्रोिॅक्टीन  
पयायी उत्तरे : -  
1)ब, अ, इ, क   2)अ, क, इ, ब  
3)इ, ड, ब   4)अ, ब, क, ड  

53.  मधुमेह (Diabetes) या रोगाचे मुख्य कारण कोणते आहे?  
1)इन्सुिननचा अभाव  
2)प्रनतमूत्रक सांपे्ररकाचा (ADH) अभाव   
3)1 आनण 2 दोन्ही  
4)ग्िुकां गानचा अभाव  

54. तापमान (Temperature) साधारण: केलर्ीन, फॅरेनाइट र् 
सेल्सीअस या एककांत मोजतात. 680F तापमान म्हणजे वकती 
केलर्ीन (K)?  
1)20K    2)273.15 K  
3)293.15K   4)341.15K  

55.  चंुबकीय बलरेषांची (Magnetic Lines of Force) ची कोणती 
गुणधमव नाहीत?  
अ)चुांबकीय बि रेषा एकमेकाांना दूर ढळितात.  
ब)चुांबकीय बि रेषा एकमेकाांना छेदतात. (Intersects) 
क)चुांबकीय बि रेषा या काल्पननक (Imaginary) असतात.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त ब  2)फक्त अ व क  
3)अ व ब    4)ब व क  

56.  खालील वर्धाने लक्षात घ्या.  
अ)एकसर जोडणीमध्ये (Series Combination) समतुल्य रोि 
(Average restistance) हा प्रत्येक रोिाांपेक्षा िहान असतो.  
ब)समाांतर जोडणीमध्ये (Parallel Combination) समतुल्य रोि 
प्रत्येक रोिाांपेक्षा मोठा असतो.  
पयायी उत्तरे :  
1)अ बरोबर   2)ब बरोबर  
3)दोन्ही बरोबर   4)दोन्ही चूक  

57.  खालील वर्धाने लक्षात घ्या.  
अ)बर्थहवक्र कभगाचे (Convex lens) नाभीय अांतर (Focal Length) 
िन (+) असते.  
ब)अांतवकय  कभगाचे (Concave lens) नाभीय अांतर ऋण (-) असते.  
पयायी उत्तरे :  
1)अ बरोबर   2)ब बरोबर  
3)दोन्ही बरोबर   4)दोन्ही चूक  

58.  खालीलपैकी कोणत्या जमवन रसायन िास्त्रज्ञाने अमोनीयम 
सायनेट या असेंद्रीय सयंुगापासून युरीया (Synthesis of area-

from ammonium cynate) बाहेर काढला?  
1)जॅक्स कॉन्टी   2)वोहिर  
3)बोहर     4)क्रोटो  

59.  खालीलपैकी वर्धाने लक्षात घ्या.  
अ)नमश्रणातीि (Mixture) घटकाांचे गुणिमय (Properties) कायम 
राखिे जातात.  
ब)नमश्रणातीि (Mixture) घटकाांचे प्रमाण (Amount) ननस्श्चत 
असते.  
पयायी उत्तरे :  
1)अ बरोबर   2)ब बरोबर  
3)अ व ब बरोबर   4)दोन्ही चूक  



 

यशोरथ टेतट नसरीज 9307217744   Telegram : yashorathtestseries Page 8 

 

60.  रासायवनक अवभवक्रयेत र्ापरल्या जाणाऱया उत्पे्ररकासंबंधी 
(Catalyst) कोणते वर्धान योग्य आहे?  
1)उत्पे्ररक रासायननक अनभनक्रयेचा दर (Rate of Reaction) कमी 
करतो.  
2)उत्पे्ररक रासायननक भाग घेतो व अनभनक्रया दर (Rate of 

Reaction) वाढनवतो.  
3)उत्पे्ररक अनभनक्रयाकारकाांच्या कणाांचा आकार बदिवतो. 
(Changes size of molecule.) 

4)उत्पे्ररक रासायननक अनभनक्रयेत भाग न घेता अनभनक्रयेचा दर 
(Rate of Reaction) वाढनवतो.  

61.  अ)1857 च्या उठावाबद्दि नवचारवांताांची मते याबाबत अयोग्य 
नविान ओळखा.  
ब)सांतोषकुमार याांच्या मते "1857 चा उठाव म्हणजे केवळ 
नशपायाांचे बांड नसून, तो एक प्रजेचा उठा होता".  
क)डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन याांच्या मते िमययुध्द म्हणून सुरु झािेल्या 
घटनेने शेवटी तवातांत्र्य युध्दाांचे तवरूप िारण केिे.  
पयाय :-  
1)फक्त अ योग्य   2)फक्त ब योग्य  
3)दोन्ही अयोग्य   4)दोन्ही योग्य.  

62.  'लॉडव डफवरन' यांच्या बाबत योग्य वर्धाने ओळखा.  
अ)िॉडय डफनरन याांच्या काळात 28 कडसेबर 1885 सािी भारतीय 
राष्रीय कागेँ्रसची तथापना झािी.  
ब)िॉडय डफनरनने जानेवारी 1886 सािी उत्तर ब्रम्हदेश भारतात 
नवनिन करून घेतिा.  
क)डफनरन याांच्या पत्नीने भारतीय स्तत्रयाांच्या आरोग्यासाठी िेडी 
डफनरन फां ड तथापन केिा.  
पयाय : -  
1)फक्त अ  2)फक्त ब व क  
3)अ, ब व क   4)वरीिपैकी एकही नाही.  

63.  अ)प्राचीन भारतीय सांतकृतीची जोपासना करणे व भारतीयाांना 
त्याची महती पटवनू देण्याच्या उदे्दशान 'नथऑसॉनफकि सोसायटी' 
ची कनयि हेन्टी तटीि अिकॉट व मॅडम ब्िॅव्हात्तकी याांनी केिी.  
ब)1879 मध्ये कनयि अिकॉट व मॅडम ब्िॅव्हात्तकी तवीमी 
दयानांदाांच्या ननमांत्रणावरून भारतात आिे.  
वरीि नविानावरून योग्य पयाय ओळखा.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त अ   2)दोन्ही पयाय योग्य  
3)दोन्ही पयाय अयोग्य  4)फक्त ब  

64.  '1892 चा कौस्त्न्सल ॲट' बाबत अयोग्य वर्धान/वर्धाने ओळखा.  
अ)1892 चा कौस्न्सि ॲक्ट म्हणज े1861 च्या कॉस्न्सि ॲक्टची 
सुिानरत आवृत्ती होय.  
ब)याच कायद्यावेळी भारतात िॉडय िॉन्सडाऊन हे व्हाईसरॉय होते.  
क)या कायद्याने प्राांनतक नविीमांडळाची सदतय सांख्या 8 ते 10 
इतकी ठरनविी होती.  
1)फक्त अ   2)फक्त ब व क  
3)फक्त क   4)फक्त अ व ब  

65.   खालील पयायांमधील घटनांचा कालानुक्रमे योग्य क्रम असलेला 
पयाय ओळखा.  

1)जातीय ननवाडा, रौिेट कायदे, जानियनवािा बाग हत्याकाांड, 
असहकार चळवळ  
2)असहकार चळवळ, जानतय ननवाडा, रौिेट कायदे, 
जानियनवािा बाग हत्याकाांड  
3)रौिेट कायदे, जानियनवािा बाग हत्याकाांड, असहकार 
चळवळ, जानतय ननवडा 
4)जानतय ननवाडा, जानियनवािा बाग हत्याकाांड, रौिेट कायदे, 
असहकार चळवळ.  

66.  खालील वर्धानापैकी कोणती वर्धान/वर्धाने सत्य आहेत.  
अ)शनशपाद बॅनजी, नारायण मेघोजी िोखांडे याांनी कामगाराचे  
ब)1884 सािी नारायण मेघोजी िोखांडे याांनी मुांबईत नमि ॲन 
हॅण्ड असोनशएशन' ही भारतातीि कामगाराांची पनहिी सांघटना 
तथापन केिी.  
क)1918 सािी बी.पी. वानडया व रामानुज नायडू याांनी 'मद्रास 
िेबर युननयन' ही कामगार सांघटना तथापन केिी.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त ब व क   2)फक्त क  
3)वरीि सवय पयाय सत्य  4)फक्त अ व क सत्य  

67.  स्र्देिी चळर्ळीचे खालीलपैकी कोणी नेतृत्र् केल ेनाही.  
अ)सुरेंद्रनाथ बॅनजी   ब)गुरुदास बॅनजी  
क)महात्मा गाांिी   ड)आनांदमोहन बोस  
इ)सुभाषचांद्र बोस   ई)रकवद्रनाथ टागोर  
उ)नदनशॉ वाच्छा  
पयायी उत्तरे :  
1)क, इ व उ  2)अ, ब व ई  
3)क, ड व इ   4)ड, इ व ई  

68.  राष्ट्रीय सभेच्या स्र्थापनेची खालीलपैकी कोणती कारणे योग्य 
आहेत?  
अ)19 व्या शतकातीि प्रबोिन युग व िमयसुिारणा  
ब)समाज सुिारकाांनी केिेि प्रयत्न  
क)पाश्चात्य नशक्षण पध्दतीचा प्रभाव  
ड)वृत्तपते्र व राष्रीय ग्रांथ याांचा प्रभाव.  
इ)दळणवळण व भौनतक सुिारणा.  
ई)इांग्रजाांच्या सत्तानपपासू िोरणाची भारतीयाांना जाणीव.  
उ)नवनवि प्राांतातीि राष्रवादी सांतथा. 
पयायी उत्तरे :  
1)क, ड, इ व उ  2)वरीि सवय  
3)अ, क, ड व उ   4)ब, क, ड व उ  

69.  पवहल्या गोलमेज पवरषदे बाबत योग्य वर्धान/वर्धाने ओळखा.  
अ)10 नोव्हेंबर 1930 सािी नब्रटनचे तत्कािन पांतप्रिान रॅम्से 
मॅक्डोनाल्ड याांच्या अध्यक्षतेखािी पनहिी गोिमेज पनरषद 
िांडनमध्ये सुरू झािी.  
ब)पनहल्या गोजमेज पनरषदेचे उद्घाटन महात्मा गाांिीजीने केिे 
होते.  
क)पनहल्या गोिमेज पनरषदेिा 89 प्रनतननिी हजर होते, यापैकी 
57 सरकार ननयुक्त आनण 16 सांतथानाांचे प्रनतननिी होते.  
पयायी उत्तरे :  
1)अ व क   2)अ व ब  
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3)फक्त क   4)फक्त ब  
70.  'वक्रप्स योजनेत' कोणत्या बाबीचा समोर्ि होता?  

अ)भारतात सांघराज्याांची त्वनरत ननर्थमती करून त्यािा वसाहतीचे 
तवराज्य देण्यात येईि.  
ब)युध्दसमाप्तीनांतर घटनाननर्थमतीसाठी िटनासनमतीची तथापना 
करण्यात येईि.  
क)प्राताांना व सांतथाननकाांना नवीन सांघराज्यात सामीि 
होण्यासांबांिी तवांयननणययाचा अनिकार देण्यात येईि.  
ड)युध्द काळापयंत युध्द खात्याखेरीज इतर खाती भारतीयाांकडे 
सूपूदय करण्यात येतीि.  
पयायी उत्तरे :  
1)फक्त क व ड   2)अ, ब आनण ड  
3)वरीि सवय   4)अ, ब, व क 

71.  'गोर्ा मुक्ती सगं्राम' याबाबत योग्य वर्धान/वर्धाने ओळखा.  
अ)1928 मध्ये डॉ.टी.बी. कुन्हा याांच्या अध्यक्षतेखािी गोवा कागेँ्रस 
कनमटीची तथापना झािी.  
ब)2 ऑगतट 1954 िा नवश्वनाथ िवाांदे, राजाभाऊ वाकणकर, 
सुिीर फडके, काजरेकर, ना.ग.गोरे, सेनापती बापट, पीटर 
अल्वानरस, सौ. सुिाताई जोशी इत्याांदी िोकाांनी गोव्यात सत्याग्रह 
केिा.  
पयाय :  
1)फक्त अ   2)दोन्ही पयाय योग्य 
3)फक्त ब   4)दोन्ही पयाय अयोग्य.  

72.  पुढील घटनांची त्यांच्या कलानुक्रमे यादी करा.  
अ)समता मांच   ब)ननष्काम कमयमठ  
क)मनहिा नवद्यािय  ड)मनहिा नवद्यापीठ  
पयायी उत्तरे :  
1)अ ब क ड   2)ड क ब अ 
3)क ब ड अ   4)ब क अ ड 

73. पंवडता रमाबाइर ज्या खूप विकलेल्या, सुंदर आवण बुध्दीमान 
होत्या, त्यांच्याबाबत पुढील वर्धानांपैकी कोणते योग्य नाही?  
1)श्रीननवास शातत्री त्याांचा एकुिता एक भाऊ होता.  
2)बरेच आय.सी.एस. अनिकारी त्याांच्याशी िग्न करायिा तयार 
होते.  
3)त्याांनी नबपीन नबहारीदास याांचेशी िग्न केिे.  
4)वरीि एकही नाही.  

74.  तुरंगात असताना 'सुवर्चार स्मरणी'' हा गं्रर्थ कोणी वलवहला?  
1)महात्मा गाांिी   2)गो.ग. आगरकर  
3)सांत तुकडोजी महाराज  4)यापैकी एकही नाही. 

75.  'विटीि लोकांच्या गुणांचे अनुकरण करा पण अंधानुकरण नको' 
असे कोण म्हणाले?  
1)न्या. रानडे   2)नवष्णुशातत्री नचपळूणकर  
3)गो.ग. आगरकर   4)महात्मा ज्योनतबा फुिे  

76. राष्ट्रकूल रे्टवलफ्टटग स्पधा 2019 चे खालीलपैकी अयोग्य वर्धाने 
ओळखा.  
अ)राष्रकूि वेटनिफ्फ्टग तपिा 2019 या आनिका खांडातीि 
सामोआ देशात पार पाडल्या.  

ब)राष्रकूि वेटनिफ्फ्टग तपिा भारताने पदतानिकेत प्रथम तथान 
व 35 पदके पटकाविे आहेत.  
क)नमराबाई चानु नहने या तपिेत 3 रौप्य पदके नमळनवि ेआहेत.  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)फक्त क   4)अ व ब  

77. मॅन बूकर इंटरनॅिनल पुरस्काराबद्दल अचूक वर्धाने कोणते ते 
ओळखा.  
अ)हा पुरतकार 2005 पासून नदिा जातो, तवरुप 50 हजार पाऊां ड 
असे आहे.  
ब)2019 चा हा पुरतकार ओमानच्या िेनखका 'जोखा अियाथी' व 
नब्रटीश भाषाांतरकार 'मॅनरनिन बुथ' याांना Calestial Bodies या 
पुततकासाठी देण्यात आिा.  
क)2018 िा हा पुरतकार ॲना बन्सय याांना देण्यात आिा होता.  
1)फक्त अ, ब   2)फक्त ब, क  
3)फक्त अ, क   4)वरीि सवय अचूक 

78.  खालीलपैकी कोणती वर्धाने सत्य आहेत ते ओळखा.  
अ)भारतीय नरझव्हय बँकेने नव ेडेप्युटी गव्हनयर म्हणून डॉ. मायकेि 
पात्रा याांची ननयुक्ती केिी.  
ब)मायकेि पात्रा हे तीन वषय डेप्युटी गव्हयनरपदी राहणार.  
क)भारतीय नरझव्हय बँकेस नवनवि नवभागात 35 वषाचा पात्रा याांचा 
अनुभव आहे, तसेच ते सध्या पतिोरण सनमतीचे सदतय होते.  
ड)नरझव्हय बँक ऑफ इांनडयाच्या मुख्याियी एक पूणय वेळ गव्हनयर 
आनण जाततीत जातत 3 डेप्यटूी गव्हनयर ननयुक्त केिे जातात.  
1)फक्त अ, क, ड सत्य  2)फक्त अ, ब, क सत्य  
3)फक्त क, ड सत्य  4)वरीिपैकी सवय सत्य  

79.  भारतीय आंतरराष्ट्रीय वर्ज्ञान महोत्सर्बद्दल खालीलपैकी योग्य 
वर्धान कोणते ते ओळखा.  
अ)भारतीय आांतरराष्रीय नवज्ञान महोत्सव कोिकत्ता येथे 
आयोनजत करण्यात आिा.  
ब)या महोत्सवाचे आयोजन नवज्ञान भारती आनण नवज्ञान प्रसार याांनी 
केिे आहे.  
क)या महोत्सवाची नथम 'राइकझग इांनडया : सांशोिन नवप्रवतयन 
आनण नवज्ञान राष्राचे सशक्तीकरण' हे होते.  
1)अ व ब   2)ब व क  
3)अ व ड  4)अ, ब व क  

80.  'टायगर रायम्फ' बद्दल योग्य वर्धाने कोणते ते ओळखा.  
अ)भारत आनण अमेनरका याांच्यात टायगर रारम्फ नत्रसेवा युध्द 
अभ्यासाचे आयोजन आांध्रपदे्रशात केिे गेिे.  
ब)भारत आनण अमेनरके दरम्यानच हा पनहिाच नत्रसेवा युध्दअभ्यास 
आहे.  
क)नत्रसेवा युध्दसरावात भाग घेण्याची भारताची पनहिीच वेळ आहे.  
ड)टायगर रायम्फ नत्रसेवा सरावाचे मुख्य उनद्दष्ट मानवी मदत व 
आपत्ती ननवारण काये हे आहे.  
1)अ, ब व क   2)ब, क व ड  
3)अ, ब व ड   4)अ, ब, क व ड 

81.  वमिन रीच आऊट अवभयान बद्दल अयोग्य वर्धाने वनर्डा.  
अ)ऑगतट 2019 मध्ये चचेत आििेे नमशन रीच आऊट िोकाांना 
मदत करण्याशी सांबांनित आहे.  
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ब)या अनभयानाांतगयत जम्मू-काश्मीमिीि किम 370 हटवल्यानांतर 
भारतीय सैन्य िोकाांना मूिभतू गरजा आनण सेवा पुरवण्याचे काम 
करत आहे.  
क)या मोनहमेिारे भारतीय सैन्य जम्म-ूकास्श्मरमिीि खेड्ाांमिीि 
गरीब कुटुांबाांना पोटेबि सौर नदव ेउपिब्ि करुण देणे तसेच जम्मू-
कास्श्मरमिीि खेड्ाांमध्ये जेथे वीजपुरवठ्यात अडचण आहे. तेथे 
सैन्याने हे ऑपरेशन केिे आहे.  
ड)या मोनहमेअांतगयत भारतीय सैनय िोकाांना आरोग्य सेवा तर गरजू 
िोकाांना पाणी पोचनवण्याचे कायय करत आहे.  
1)फक्त ब   2)फक्त अ  
3)फक्त क   4)एकही अयोग्य नाही.  

82.  खालीलपैकी अयोग्य वर्धाने ओळखा.  
अ)18 सप्टेंबर रोजी 'ई-नसगारेट प्रनतबांि अध्यादेश 2019' िाग ू
करण्यात आिा.  
ब)कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे पनहल्याांदा उल्िांघन केल्यास 
त्यािा 1 वषांपयंत कारावास ककवा 1 िाख रुपयापयंत दांड ककवा 
दोन्ही' अशी नशक्षा होऊ शकते.  
क)या तरतुदीचे एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा उल्िांघन केल्यास 3 वष े
कारावास आनण 5 िाख रुपये दांड अशी तरतूद या अध्यादेशात 
करण्यात आिी आहे.  
ड)कोणत्याही व्यक्तीने ई- नसगारेटची साठवणूक केल्यास त्यािा 
'सहा मनहन्यापयंत करावास ककवा 50 हजार रुपयापयंतचा दांड 
ककवा दोन्ही' अशी नशके्षच तरतूद आहे.  
1)फक्त अ   2)फक्त ब  
3)फक्त क   4)यापैकी नाही.  

83.  G-7  विखर पवरषदे बद्दल अचूक नसलेले वर्धान कोणते ते 
वनर्डा.  
1)2019 सािी 45 वी G-7 नशखर पनरषद िान्स मध्ये नबआनरट्झ 
या शहरात पार पडिी.  
2)2019 च्या 45 व्या G-7 नशखर पनरषदेसाठी पांतप्रिान नरेंद्र मोदी 
हे उपस्तथत होते.  
3)1975 सािी िान्स, जमयनी, जपान, नब्रटन, इटिी आनण 
अमेनरका या सहा देशाांची नमळून 'G-6' समुहाची तथापना झािी.  
4)1976 मध्ये भारत G-6 चा सदतय बदिा व G-7 असा समुह तयार 
झािा.  

84.   पुस्तक र् लेखक यांच्या योग्य जोड्या ओळखा.  
अ)नविानगाथा - डॉ. हषयवियन पाटीि.  
ब)झांझावत - नारायण राणे  
क)गन इसिँड - अनमताव घोष  
ड)नव.आर नडसप्िेसड - गे्रटा थेनबगय  
इ)द थडय नपिर - रघूराम राजन  
1)फक्त अ, क, ड, इ  2)फक्त अ, ब, क, ड  
3)फक्त अ, ब, क, इ  4)फक्त ब, क, ड, इ  

85. नागवरकत्र् सुधारणा वर्धेयक 2019 बद्दल असत्य वर्धाने कोणती 
ते ओळखा.  
अ)नागनरकत्व सुिारणा नबि िोकसभेत 311 नवरुध्द 80 मताांनी 
मांजूर झाि.े  

ब)या नविेयकानुसार अफगानणततान, पानकततान आनण बाांग्िादेश 
या देशाांच्या अल्पसांख्याांकाना नागनरकत्व नदि ेजाईि.  
क)या नविेयकानुसार 6 अल्पसांख्याांक समूदायाांना नागनरकत्व 
प्रदान केिे जाईि.  
ड)31 नडसेंबर 2014 च्या अगोदर भारतात आिेल्या व्यक्तींना 
नागनरकत्व प्रदान केिे जाईि.  
1)फक्त ब असत्य   2)फक्त अ असत्य  
3)फक्त क असत्य   4)एकही असत्य नाही.  

86.  जर A +B  म्हणजे A हे B चे र्डील आहे, A × B म्हणजे  A ही B 

ची आई आहे. A $ B म्हणजे A ही B ची बहीण आहे A≅ B आवण A 

म्हणजे हा B चा भाऊ आहे, तर पुढीलपैकी कोणते वर्धान P ही Q 

ची मुलगी आहे, हे वनस्त्श्चत करते?  
1)Q + R ≅ P ≅ N  2)Q × R $ P $ N  

3)Q + R $ P ≅ M   4)यापैकी नाही.  
87.   मधू, भोल,ू कनू, ज्ञानू, र् लू हे सहा वमत्र मैवत्रणी षट्कोनाकार 

के्षत्राच्या बाजू तयार होतील अिा पध्दतीनेसहा खुच्या मांडून बसले 
आहेत. मधू ज्ञानूच्या समोर र् तो कनूच्या िेजारी उजव्या हाताला 
बसला आहे. वमत्र ूही मधू र् नलू यांच्या मध्ये बसली असून ती नेमकी 
भोलूच्या समोर आहे. पुढीलपैकी तीन जोड्या त्यांच्या बसण्याच्या 
पध्दतीनुसार समान आहेत म्हणून त्यांचा गट होऊ िकतो, तर 
कोणती जोडी रे्गळी आहे?  
1)नि ू- भाि ू  2)नि ू- मिू  
3)नि ू- नमनू   4)मिू - भोि ू 

88.  वर्वर्ध रंगाच्या, समान आकाराच्या सहा चौरसाकृतींमध्ये 
वर्भागलेले कागदाचे तुकडे वदलेले आहेत. त्यांची घडी घालून 
घनाकृती तयार करता येते. ज्या तुकड्यांपासून बनवर्लेल्या 
घनाकृतीच्या समोरासमोरील बाजंूर्र वनळा आवण पांढरा रंग येईल, 
असे कागदाचे तुकडे वनर्डा.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

1)एक आनण तीन दोन्ही  2)एक आनण चार दोन्ही  
3)दोन आनण चार दोन्ही  4)फक्त एक   

89. अवनल हा CST स्टेिनला उभा आहे. त्या वठकाणच्या पूरे्ला 5 
वक.मी. दूरर्र बबन उभा आहे. बबनच्या उत्तरेला 5 वक.मी. 
अंतरार्र चंदे्रिेखर र्ाट बघत आहे र् त्याला 7 वक.मी. अंतरार्र 

 पाांढरा   
िाि नहरवा नपवळा नाकरगी 

  ननळा  
 

ननळा  नपवळा    
 नाकरगी  िाि  नहरवा  
   पाांढरा  

   नहरवा  िाि  
ननळा  पाांढरा  नपवळा   

 नाकरगी    
 ननळा  नाकरगी    

 िाि पाांढरा   
  नहरवा  नपवळा  

 

1) 

2) 

3) 

4) 
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पूरे्कडे दादरला जायचे आहे तर CST स्टेिन र् दादरमधील 
सरळ अंतर वकती?  
1)17  नक.मी   2)13 नक.मी  
3)12 नक.मी   4)15 नक.मी 

90.  एका पवरके्षत िेकडा 40 उमेदर्ार कहदीत नापास झाले. िेकडा 30 
इंग्रजीत नापास झाले. िेकडा 10 दोन्ही वर्षयात नापास झाले. 
उरलेले वर्षयात पास झाले तर दोन्ही वर्षायात पास झालेल े
उमेदर्ार वकती?  
1)शेकडा 40  2)शेकडा 30 
3)शेकडा 10  4)शेकडा 20 

91.  प्रश्नवचन्हाच्या जागी कोणती सखं्या येईल?  
 
 
 
1)199   2)299 

3)219   4)291 

92.  चौरस पूणव करण्यासाठी प्रश्नवचन्हांच्या (?) वठकाणी नसलेल्या 
र्णाक्षरांचा सचं वनर्डा.  

G P ? 

K ? Q 

R ? L 

 

93. तेलाच्या 10 लीटर डब्याची ककमत रु. 1000 आहे. त्यार्र 25% 
तेल फुकट वमळाल्यास तेलाची ककमत प्रवत वलटर वकती होईल?  
1)रु. 70  2)रु. 75 
3)रु. 80  4)रु. 85  

94.  'अ' चे र्य 'ब' च्या र्यापेक्षा वतप्प्ट आहे. चार र्षापूर्ी 'क' चे र्य 
'अ' च्या तेव्हाच्या र्याच्या दुप्पट होते. चार र्षानंतर 'अ' चे र्य 31 
र्षे असेल तर 'ब' चे र् 'क' चे आजचे र्य वकती?  
1)10, 50  2)10, 46 
3)9, 50   4)9, 46 

95.  वर्जय र् त्याची 3 मुल ेयांच्या र्याची सरासरी 15 र्षे आहे. 
सर्ात लहान मुलाचे र्य 3 र्षे आहे. मुलांमध्ये 3-3 र्षाचे अंतर 
आहे तर वर्जयचे र्य वकती आहे?  
1)44 वष े  2)42 वष े 
3)45 वष े  4)50 वष े 

96.  अनेक लोक, त्यांच्या र्डीलधाऱयांनी ज्याला अनैवतक र्तवन मानले 
त्याच्या आधारे ज्यांना ते तरुणाई म्हणून सबंोधतात, त्याच्यार्र 
टीका करतात. जग बदलते आहे र् त्याबरोबरीचे नैवतक मानकेही 
बदलली आहेत हे र्ास्तर्  या टीकाकारांनी लक्षात घ्यायला हर्.े 
तंत्रज्ञान रे्गाने प्रगती होत आहे आवण केर्ळ त्या जगात र्ार्रणाऱया 
तरुणांनाच त्याचे आकलन होऊ िकते. म्हणूनच त्यांच्या आई-
र्डीलांनी  ककर्ा आजी-आजोबानी नव्हेत तर त्यांनी स्र्त:च नैवतक 

मानके वनस्त्श्चत केली पावहजेत. 25 र्षार्रील कोणीही नाही म्हटले 
तरी स्र्त:च्या भूतकाळात विकलेल्या गोष्ट्टींमुळे झापडबंद झालेले 
असणारच. त्यांच्या विक्षणाने त्यांना आधुवनक जगासबंंधीचा 
दृष्ट्टीकोन प्राप्त करण्यापासून र् त्यला मागणीनुसार प्रवतसाद 
देण्यापासून प्रवतबंवधत केले आहे. म्हणूनच त्यांच्या नैवतक 
वनर्ाड्यांना काहीही अर्थव उरलेला नाही.  
वरीि युस्क्तवादाचा सवात योग्य मुख्य ननष्कषय अनभव्यक्त करणारे 
नविान ननवडा.  
1)25 वषावरीि व्यक्तींनी केिेिे नैनतक ननवाडे ननरथयक आहेत.  
2)25 वषाखािि िोकाांनी नैनतक मानके ननस्श्चत करावयिा 
हवीत.  
3)ज्यािा ज्येष्ठ अनैनतक वतयन मानतात तो प्रमाद तरुण नपढीकडून 
घडिा आहे.  
4)फक्त तरुणाांनाच वतयमानकािीन जगाचे आकिन आहे.  

97.  पवहल्या स्तंभात काही िब्द वदलेले असून दुसऱया स्तंभात त्या 
िब्दांचे सकेंत वदलेल े आहेत. प्रत्येक सखं्या ही एका वर्विष्ट्ट 
अक्षराची  वनदिवक आहे. पवहल्या स्तंभातील क्रमानुसारच दुसऱया 
स्तंभातील सकेंतांचा क्रम नाही.  

स्तंभ І(िब्द) स्तंभ ІІ (िब्द) 
M O T O R 5 1 18 12 25 
P A S T E 13 15 20 15 18 
L O R R Y 12 15 18 18 25 
E A R R Y 16 1 19 20 5 
P A S T E या शब्दचा सांकेत कोणता? 

1)5 1 18 12 25   2)13 15 20 15 18 
3)12 15 18 18 25  4)16 1 19 20 5 

98. खालील प्रश्न आकृतीचे जल प्रवतकबब दिवर्णारा पयाय वनर्डा.  
 
 
 
  
 
 
 
 

99.   पुढील षटकोनी कागदाची सोबतच्या प्रवतमेत दाखर्ल्यानुसार 
घडी घातली. त्यानंतर त्याला X मध्ये दाखवर्ल्याप्रमाणे वर्वर्ध 
वठकाणी वर्वर्ध आकाराची वछदे्र पाडली. आता उलगडलले्या 
कगदाप्रमाणे वदसणारी प्रवतमा वनर्डा.  
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दुसरी घडी  

पनहिी घडी  
नतसरी घडी  

चौथी घडी 
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100. चार वर्द्याथ्यांची उंची W, X, Y, Z  अिी आहे आवण 2X 

= W +Z, 2W = X +Y, 2Y = W तर त्यांच्या उंचीनुसार क्रम कसा 
असेल?  
1)W< Y< X< Z    2)Y< W < X< Z  

3)X< Z< Y < W   4)Z < X < W < Y . 
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Question 

No 
Answer 

Question 

No 
Answer 

Question 

No 
Answer 

Question 

No 
Answer 

1 2 26 4 51 3 76 3 

2 3 27 3 52 4 77 1 

3 4 28 3 53 3 78 2 

4 2 29 1 54 3 79 4 

5 3 30 4 55 1 80 3 

6 4 31 3 56 4 81 4 

7 4 32 2 57 3 82 4 

8 3 33 4 58 2 83 4 

9 4 34 2 59 1 84 3 

10 1 35 1 60 4 85 4 

11 2 36 2 61 4 86 2 

12 2 37 4 62 3 87 3 

13 2 38 2 63 2 88 2 

14 2 39 2 64 3 89 2 

15 4 40 2 65 3 90 1 

16 3 41 3 66 3 91 3 

17 1 42 4 67 1 92 1 

18 3 43 1 68 2 93 3 

19 2 44 3 69 4 94 3 

20 1 45 4 70 3 95 2 

21 3 46 3 71 2 96 2 

22 1 47 3 72 3 97 4 

23 4 48 1 73 4 98 2 

24 2 49 4 74 3 99 3 

25 4 50 2 75 3 100 2 
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