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All India Mock test for MPSC Gr B Prelims- Marathi 
 

Q1. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा .  

A. ट्रिट्रियम मध्ये 2 प्रोिॉन ि दोन न्यूिॉन असतात.  

B. ट्रिट्रियम ह ेकार्बनचे सम स्थावनक आह े 

(a) फक्त A योग्य  

(b) फक्त B योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य 

 

Q2. खालीलपैकी अयोग्य विधान ओळखा .  

A. इका र्ोरॉन या भाकीत केलेल्या मूलद्रव्याला आधुवनक 

आितब सारणीत गॅवलयम असे नाि देण्यात आले आह.े  

B. एका वसवलकॉन या भाकीत केलेल्या मूलद्रव्याला आधुवनक 

आितब सारणीत स्कँवियम असे नाि देण्यात आले आह.े  

C. आधुवनक आितब सारणी हनेरी मोस्ले या शास्त्रज्ञाने तयार 

केली.  

(a) A आवण B  

(b) B आवण C  

(c) फक्त C  

(d) ABC 

 

Q3. 400 िॅि चे एक लेथ मशीन प्रवतददन एक तास चालिले 

जाते. जर एका युवनि चा दर 4 रुपये असेल तर जानेिारी 

मवहन्यात त्या मशीनसाठी िापरलेल्या विजेचा खचब दकती? 

(a) 49.6 रुपये 

(b) 496 रुपय े

(c) 50.6 रुपय े

(d) 506 रुपये 

 

Q4. खालीलपैकी योग्य विधान ओळख.  

A. झपे्िो म्हणजे 10−24 

B. झेट्टो म्हणजे 1024  

(a) फक्त A योग्य  

(b) फक्त B योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य 

 

Q5. खालीलपैकी कोणत्या िैज्ञावनकाने अिरक्त दकरणाांचा 

शोध लािला? 

(a) चॅिविक  

(b) ट्ररिर  

(c) हशेल  

(d) िेलर  

 

Q6. खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा .  

A. दफलेरीयावसस हा रोग कनाबिकातील विवशष्ट तीन 

वजल्यात आढळून येतो.  

B. हा रोग ऍनादफलीस िासाची मादी चािल्यामुळे होतो.  

C. या रोगासाठी रक्त चाचणी करण्याकरता रात्री 10 ते पहािे 

2 वह योग्य िेळ आहे 

(a) फक्त A 

(b) फक्त B 

(c) फक्त C 

(d) ABC 

 

Q7. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.  

A. थ्रॉम्र्ोप्लास्िीन, प्रोथ्रॉवम्र्न आवण कॅवल्शयम याांचा सांयोग 

होऊन थ्रॉवम्र्न तयार होते.  

B. थ्रॉवम्र्न आवण फायविन सांयोग होऊन दफविनोजीन तयार 

होते.  

(a) फक्त A योग्य 

(b) फक्त B योग्य 

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य 
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Q8. खालीलपैकी अयोग्य विधाने ओळखा.  

A. सामान्यतः लाल रक्तपेशींचा आकार वददर्वहिबक्र असतो.  

B. रक्त गोठण्याची दक्रया सुरु करण्याचे कायब रक्तपट्रट्टका 

करतात.  

C. मानिी शरीरात जिळ जिळ 97000 दकमी लाांर्ीच्या 

रक्तिावहन्या असतात.  

(a) A आवण B 

(b) B आवण C 

(c) A आवण C 

(d) A B C 

 

Q9. खालीलपैकी अयोग्य विधाने ओळखा .  

A. प्रत्येक मनुष्य दररोज श्वसनाद्वारे सरासरी 10 ते 20 दकलो 

हिा श्वसन करतो.  

B. कोळी त्याचे श्वसन त्िचेमाफब त करतो.  

C. सामान्यतः दकिनीतून साखरेचे गाळण होत नाही.  

(a) फक्त A  

(b) फक्त B  

(c) फक्त C  

(d) ABC  

 

Q10. वहपॅट्ररनची वनर्मबती खालीलपैकी कोणत्या अियिात 

होते? 

(a) मूत्रपपांि  

(b) स्िादपुपांि  

(c) जठर  

(d) यकृत  

 

Q11. योग्य विधाने ओळखा .  

A. चॅिन या शास्त्रज्ञाने सजीिाांचे दोन प्रकारात विभाजन केले.  

B. कोपलॅंि या शास्त्रज्ञाने सजीिाांचे तीन प्रकारात िगीकरण 

केले.  

C. वदहिकर या शास्त्रज्ञाने सजीिाांचे पाच प्रकारात विभाजन 

केले  

(a) AB 

(b) BC 

(c) AC 

(d) ABC 

 

Q12. खालीलपैकी कोणत्या िजै्ञावनकाांनी जीिाणुांच्या पेशीत 

DNA द्वारे तयार होणाऱ्या प्रवथन सांशे्लषणाच्या प्रदक्रयेची 

प्रवतकृती तयार केली? 

(a) दहॉल्िर आवण सिन 

(b) एदहरी आवण मॅक्लॉइि  

(c) जेकर् आवण मोनोि  

(d) यापैकी नाही  

 

Q13. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.  

A. अधीिृषण नवलकेची लाांर्ी सहा मीिर पयंत असते  

B. एका शुक्राणूची लाांर्ी 100 मायक्रोमीिर एिढी असते.  

C. शुक्राणूला ऊजाब पुरिण्यासाठी रेतामध्ये सुक्रोज नािाची 

शकब रा असते.  

(a) फक्त A र्रोर्र 

(b) फक्त B र्रोर्र 

(c) फक्त C र्रोर्र 

(d) ABC र्रोर्र 

 

Q14. जोड्या लािा  

A. रांध्रीय प्राणी सांघ 1. फुलपाखरू  

B. वनिाट्ररया प्राणी सांघ 2. सायकॉन  

C. सांवधपाद प्राणी सांघ 3. पोतुबगीज मॅन ऑफ िॉर  

D. मृदकुाय प्राणी सांघ 4. गोगलगाय  

 A B C D 

(a) 1 2 3 4 

(b) 2 4 3 1 

(c) 2 3 1 4 

(d) 3 2 1 4 

 

Q15. ददलेल्या िणबनािरून िनस्पती विभाग ओळखा .  

- ओल्या मातीत िाढतात.  

- रचना चपिी ि लाांर् असून पानाांसारखी असते.  

- याांना िनस्पती सृष्टीचे उभयचर म्हिले जाते  

(a) थॅलोफायिा  

(b) िायोफायिा  

(c) िेट्ररिोफायिा  

(d) अँवजओस्पमब  
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Q16. अपितबनाांक काढण्याचे योग्य सूत्र ओळखा.  

(a) ∠i / ∠r  

(b) Sin i / Sin r  

(c) ∠r / ∠i  

(d) Sin r / Sin i  

 

Q17. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.  

A. आयवनक सांयुगाांचे द्रािणाांक ि उत्कलनाांक उच्च असतात.  

B. वितळलेल्या ि द्रािण वस्थतीत आयवनक सांयुगे विद्युत 

िाहक नसतात.  

(a) फक्त A योग्य 

(b) फक्त B योग्य 

(c) दोन्ही योग्य 

(d) एकही योग्य नाही 

 

Q18. योग्य जोड्या लािा.  

A. ईथेन 1. C2H6 

B. ब्युिेन 2. C4 H10 

C. प्रोपेनॉल 3. C3H8O 

D. पेवन्िन 4. C5H10 

 A B C D 

(a) 1 4 3 2 

(b) 1 2 3 4 

(c) 4 2 3 1 

(d) 1 3 2 4 

 

Q19. पुढीलपैकी कोणत्या ट्रठकाणी गुरुत्ि त्िरणाचे मूल्य 

सिाबत कमी असेल? 

(a) पृथ्िीचा पृष्ठभाग  

(b) माउां ि एदहरेस्ि  

(c) अांतराळयानाची कक्षा  

(d) दळणिळण उपग्रहाची कक्षा  

 

Q20. आधुवनक आितब सारणीत कोणत्या गणात हलॅोजन 

कुलाचे सदस्य आहेत? 

(a) 15 

(b) 16 

(c) 17 

(d) 18 

 

Q21. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा .  

A. महाराष्ट्र राज्याचा रेखािृत्तीय विस्तार 72 अांश 76 वमवनि 

पूिब ते 81 अांश 54 वमवनि पूिब असा आह.े  

B. महाराष्ट्राची पूिब पविम लाांर्ी 720 दकमी आह.े  

(a) A योग्य 

(b) B योग्य 

(c) AB योग्य 

(d) दोन्ही अयोग्य  

 

Q22. पसांधुदगुब वजल्याची वनर्मबती झाली त्यािळेेस 

महाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री कोण होते? 

(a) शांकरदादा चदहाण  

(b) र्ार्ासाहरे् भोसले  

(c) ए. आर. अांतुले  

(d) शरद पिार  

 

Q23. जोड्या लािा.  

विभाग सिाबत दवक्षणकेिील तालकेु  

A. पुणें 1. उमरगा  

B. नागपूर 2. चांदगि  

C. औरांगार्ाद 3. वसरोंचा  

D. अमरािती 4. उमरखेि  

 A B C D 

(a) 1 2 3 4 

(b) 2 3 1 4 

(c) 2 3 4 1 

(d) 1 3 4 2 

 

Q24. ददलेल्या पयाबयातील सिाबत कमी उांचीचे वशखर 

ओळखा.  

(a) त्र्यांर्केश्वर  

(b) तौला  

(c) वचखलदरा  

(d) हनुमान  

 

Q25. दफट्स वजराल्िा हा घाि कोणत्या मागाबिर आह?े 

(a) सातारा - रत्नावगरी  

(b) कोल्हापूर - कुिाळ  

(c) महार्ळेश्वर - अवलर्ाग  

(d) पुणे - महाि  
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Q26. ददलेल्या िैवशष््ाांिरून खिक प्रणाली ओळखा .  

A. दक्खनचा पायाभूत खिक  

B. ग्रॅनाईि, वशस्ि, वनस ह ेप्रमुख खिक  

C. चांद्रपूर ि गिवचरोलीच्या र्ऱ्याच भागात आढळतो.  

(a) धारिाि  

(b) किाप्पा  

(c) पिांध्यन  

(d) आर्कब यन 

 

Q27. भीमा,मुळा आवण मठुा या नद्याांचा सांगम कोणत्या 

ट्रठकाणी होतो? 

(a) राांजणगाि  

(b) वशरूर  

(c) पुणे  

(d) पपांपळगाि  

 

Q28. पिांभे धरण कोणत्या नदीिर र्ाांधलेले आह?े 

(a) कुकिी  

(b) भीमा  

(c) घोि  

(d) इांद्रायणी  

 

Q29. योग्य विधाने वनििा .  

A. िषाबतील सिाबत मोठ्या ददिसाचा कालिधी 13 तास 13 

वमवनिे असतो.  

B. िषाबतील सिाबत मोठा ददिस उत्तर गोलाधाबत 21 जून 

रोजी तर दवक्षण गोलाधाबत 23 सप्िेंर्र रोजी असतो.  

(a) A र्रोर्र B चूक 

(b) B र्रोर्र A चूक  

(c) दोन्ही र्रोर्र  

(d) दोन्ही चूक 
 

 

Q30. खालीलपैकी अयोग्य विधाने ओळखा.  

A. भूखांि िहनाची सांकल्पना िेर्र याांनी माांिली  

B. भूरूप चक्राची सांकल्पना िेवदहस याांनी माांिली  

C. भूपट्ट विितबवनकी वसद्ाांत मॉगबन याांनी माांिला.  

(a) फक्त A 

(b) फक्त B 

(c) फक्त C 

(d) सिब चूक 

 

Q31. आांतट्ररक गाभा ि र्ाय गाभा याांच्यातील विलगता 

ओळखा  

(a) लेहमन  

(b) गिेनर्गब  

(c) मोहो  

(d) कॉनरॅि  

 

Q32. योग्य विधान ओळखा  

A. भारताचा अक्षिृत्तीय विस्तार साधारण 32 अांश आह.े  

B. भारताचा रेखािृत्तीय विस्तार साधारण 29 अांश आह े 

(a) A र्रोर्र B चूक 

(b) B र्रोर्र A चूक  

(c) दोन्ही र्रोर्र  

(d) दोन्ही चूक 

 

Q33. खालीलपैकी कोणत्या राज्यातून ककब िृत्त आवण 

भारतीय प्रमाणिेळ रेखािृत्त जाते.  

(a) मध्यप्रदेश आवण झारखांि  

(b) मध्य प्रदेश आवण छत्तीसगढ  

(c) मध्य प्रदेश आवण उत्तर प्रदेश  

(d) छत्तीसगढ आवण ओट्ररसा  

 

Q34. योग्य विधाने वनििा .  

A. कैमूर िेकड्या सातपुिा पिबतात आहते.  

B. मैकल िेकड्या पिांध्य पिबतात आहते.  

(a) A र्रोर्र  

(b) B र्रोर्र  

(c) दोन्ही र्रोर्र  

(d) दोन्ही चूक 
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Q35. योग्य विधाने ओळखा .  

A. वगर, देिणी या गायीच्या प्रजाती आहते.  

B. जमुनापारी, उस्मानार्ादी या शेळीच्या प्रजाती आहते  

(a) A र्रोर्र  

(b) B र्रोर्र  

(c) दोन्ही र्रोर्र  

(d) दोन्ही चूक 

 

Q36. 1919 च्या कायद्याने हाय कवमशनर ककां िा भारतीय 

उच्चयुक्त ह ेनिीन पद वनमाबण केले. या पदािर वनयुक्त झालेली 

पवहली व्यक्ती कोण?  

(a) भूपेंद्रनाथ र्सू  

(b) विल्यम मेयर  

(c) लॉिब मोले  

(d) सर सायमन  

 

Q37. पुढीलपैकी कोठे विट्रिशाांनी रयतिारी महसूल पद्त 

लागू केली नाही? 

(a) अिध  

(b) आसाम  

(c) मुांर्ई  

(d) मद्रास  

 

Q38. कोणत्या गदहनबर जनरल ने ठगाांचा र्ांदोर्स्त 

करण्यासाठी कनबल विल्यम स्लीमन यास नेमले? 

(a) लॉिब िलहौसी  

(b) लॉिब विल्यम र्ेंटिांग  

(c) लॉिब कॉनबिॉवलस  

(d) लॉिब माउां िर्ॅिन  

 

Q39. इ. स. 1904 मध्ये पुढीलपैकी कोणता कायदा झाला 

नाही? 

(a) भारतीय विद्यापीठ कायदा  

(b) कलकत्ता कॉपोरेशन ऍक्ि  

(c) सहकारी पतसांस्था कायदा  

(d) प्राचीन स्मारकाांचा कायदा  

Q40. योग्य जोड्या जुळिा.  

A. प्रॉब्लेम ऑफ द ईस्ि 1. लोकमान्य ट्रिळक  

B. ओरायन 2. कृष्णाजी खाविलकर  

C. िोंगरीच्या तुरुांगातील 3. लॉिब कझबन 

   आमचे 101 ददिस  

D. दकचकिध 4. गो. ग. आगरकर  

 A B C D 

(a) 4 3 1 2 

(b) 4 1 2 3 

(c) 3 1 4 2 

(d) 3 4 1 2 

 

Q41. पुढीलपैकी कोणकोणती वनयत कावलके िॉ. र्ार्ासाहरे् 

आांर्ेिकर याांनी सुरु केली? 

A. मूकनायक  

B. समता  

C. र्वहष्कृत भारत  

(a) फक्त A  

(b) AB  

(c) BC  

(d) ABC  

 

Q42. अवखल भारतीय दकसान काँग्रेस ची स्थापना ___ साली 

झाली.  

(a) 1920 

(b) 1928 

(c) 1936 

(d) 1940 

 

Q43. कायदेभांगाच्या चळिळीत वजथे वमठागरे नदहती वतथे 

जांगल सत्याग्रह, झेंिा सत्याग्रह केले जात होते. महाराष्ट्रातील 

पुढीलपैकी कोणत्या ट्रठकाणी जांगल सत्याग्रह करण्यात आले?  

(a) वर्ळाशी  

(b) पुसद  

(c) सांगमनेर  

(d) िरीलपैकी सिब  
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Q44. काँग्रेसच्या कराची अवधिेशनात राष्ट्रीय आर्थबक 

कायबक्रम माांिण्यात आला. या अवधिेशनाचे अध्यक्ष कोण 

होते? 

(a) पांवित जिाहरलाल नेहरू  

(b) सरदार िल्लभ भाई पिेल  

(c) सुभाषचांद्र र्ोस  

(d) महात्मा गाांधी  

 

Q45. िाह्मो समाज ऑफ इांविया ची स्थापना कोणी केली? 

(a) राजा राम मोहन रॉय  

(b) केशिचांद्र सेन  

(c) देिेंद्रनाथ िागोर  

(d) ईश्वरचांद्र विद्यासागर  

 

Q46. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अांदाज ठरिताना " उत्पादन 

पद्तीचा" िापर प्रामुख्याने कोणत्या के्षत्रासाठी केला जातो? 

(a) सेिा के्षत्र  

(b) चतुथबक के्षत्र  

(c) कृषी ि उद्योग के्षत्र  

(d) यापैकी नाही  

 

Q47. भारताची 11 वि पांचिार्षबक योजना कोणत्या 

प्रवतमानािर आधाट्ररत होती? 

(a) िह्मानांद िकील  

(b) PURA  

(c) अॅलन मान अशोक रुद्र  

(d) महालनोर्ीस  

 

Q48. इांवपट्ररयल र्ँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून SBI र्ँकेत 

रूपाांतर कोणत्या सवमतीच्या वशफारसी िरून केले? 

(a) नरपसांहम सवमती  

(b) गोरिाला सवमती  

(c) वशिरामन सवमती  

(d) यापैकी नाही  

 

Q49. स्िणब जयांती ग्राम स्िरोजगार योजने मध्य े पुढीलपैकी 

कोणकोणत्या योजनाांचे एकत्रीकरण करण्यात आले? 

A. गांगा कल्याण योजना GKY  

B. एकावत्मक ग्रामीण विकास कायबक्रम IRDP  

C. दशलक्ष विवहरींची योजना MWS  

D. ग्रामीण कारावगराांना सुधाट्ररत अिजाराांचा पुरिठा 

SITRA  

(a) A सोिून सिब  

(b) C सोिून सिब  

(c) D सोिून सिब  

(d) िरीलपैकी सिब  

 

Q50. एकावत्मक ग्रामीण विकास कायबक्रम केदहा सुरु करण्यात 

आला? 

(a) 2 ऑक्िोर्र 1984 

(b) 2 ऑक्िोर्र 1980 

(c) 14 नोदहेंर्र 1984 

(d) 14 नोदहेंर्र 1980 

.  

 

Q51. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.  

A. देशात सेिा कर 1 जुलै 1995 पासून लागू करण्यात आला.  

B. 1 जुलै 2017 पासून सेिा कर GST मध्ये विलीन करण्यात 

आला आह.े  

(a) फक्त A योग्य  

(b) फक्त B योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य  
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Q52. भारतात वनयाबत प्रदक्रया प्रदेशाची ( EPZ ) सुरुिात 

कोणत्या िषी झाली? 

(a) 1950 

(b) 1955 
(c) 1965 

(d) 1975 

 

Q53.  

A. UPS नुसार सिेक्षण पूिब तीस ददिसात कोणत्याही दयु्यम 

आर्थबक कृतीत गुांतलेले असल्यास त्याांना दयु्यम दजाबिर 

रोजगारीत असल्याचे मानले जाते.  

B. CDS आधारािर रोजगारीत समजण्यासाठी व्यक्तीने 

सिेक्षणाच्या आठिड्यात दररोज दकमान 5 तास काम करणे 

अपेवक्षत आह.े  

C. CWS आधारािर रोजगारात समजण्यासाठी सिेक्षण पूिब 

आठिड्यात कोणत्याही दोन ददिसात दकमान दोन तास काम 

करणे आिश्यक आह.े  

िरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा  

(a) फक्त A  

(b) A आवण B  

(c) BC  

(d) ABC  

 

Q54. योग्य विधाने ओळखा.  

A. लोकसांख्या सांक्रमण वसद्ाांताच्या दसुऱ्या िप्प्यात 

लोकसांख्या िाढीचा दर वस्थर असतो.  

B. भारताने 1951 नांतर लोकसांख्या सांक्रमण वसद्ाांताच्या 

दसुऱ्या अिस्थेत प्रिेश केला  

(a) फक्त A  

(b) फक्त B  

(c) दोन्ही  

(d) एकही नाही  

 

Q55. ट्ररझदहब र्ँकेने रोख राखीि प्रमाण CRR िाढविल े तर 

खालीलपैकी कोणता पट्ररणाम होईल? 

A. कजे स्िस्त होऊन गुांतिणूक िाढेल  

B. चलनिाढ आिोक्यात येईल  

C. रोजगारात घि होईल  

(a) AC  

(b) AB  
(c) BC  

(d) ABC  

Q56. खालीलपैकी अयोग्य विधाने ओळखा.  

A. सांविधान सभेच्या सुकाणू सवमतीचे अध्यक्ष िॉ. राजेंद्र 

प्रसाद होते.  

B. मूलभूत हक्क उपसवमतीची अध्यक्ष एच. सी. मुखजी होते.  

C. सिोच्च न्यायालय सांर्ांधी सवमतीचे अध्यक्ष एस. िरदाचारी 

होते. 

(a) फक्त A अयोग्य  

(b) फक्त B अयोग्य  

(c) फक्त C अयोग्य  

(d) सिब अयोग्य  

 

Q57. योग्य विधान ओळखा .  

(a) जानेिारी 1949 मध्ये घिना सवमतीने भारताच्या 

राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्िास मान्यता ददली.  

(b) 24 जुलै 1947 रोजी घिना सवमतीने राष्ट्रध्िज 

स्िीकारला  

(c) 26 जानेिारी 1949 रोजी घिना सवमतीने राष्ट्र गीताचा 

स्िीकार केला.  

(d) 24 जानेिारी 1950 रोजी घिना सवमतीने िॉ. राजेंद्र 

प्रसाद याांची भारताचे पवहले राष्ट्रपती म्हणून वनिि केली.  

 

Q58. जोड्या लािा.  

A. ऑस्िेवलयाची राज्यघिना 1. आणीर्ाणी दरम्यान  

 मूलभूत हक्क स्थवगत होणे.  

B. दवक्षण आदिकेची राज्यघिना 2. समिती सूची  

C. जपानची राज्यघिना 3. घिना दरुुस्ती ची पद्त  

D. जमबनी ची राज्यघिना 4. कायद्याने प्रस्थावपत  

 राज्य  

 A B C D 

(a) 1 2 3 4 

(b) 2 4 3 1 

(c) 2 3 4 1  

(d) 3 2 1 4 

 

Q59. " भारतीय सांघराज्य ह े सहकारी स्िरूपाचे सांघराज्य 

आह े" ह ेविधान कोणी केले.  

(a) मॉट्ररस जोन्स  

(b) पॉल ऍपलर्ी  

(c) िॉ. र्ार्ासाहरे् आांर्ेिकर  

(d) ग्रॅनवदहल ऑवस्िन  
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Q60. जीवित ि व्यवक्तगत स्िातांत्र्याचे सांरक्षण या हक्कामध्ये 

खालीलपैकी कशाचा समािेश होत नाही? 

(a) सांपाचा हक्क  

(b) परदेश गमन करण्याचा हक्क  

(c) खासगी पणाचा हक्क  

(d) प्रदषूणमुक्त ि चाांगल्या पयाबिरणाचा हक्क  

 

Q61. िॉ. र्ी. आर. आांर्ेिकराांनी कोणत्या अनुच्छेदाचे िणबन 

सांविधानाचा आत्मा आवण हृदय असे केले आह?े 

(a) कलम 14 

(b) कलम 19 

(c) कलम 21  

(d) कलम 32 

 

Q62. जोड्या लािा  

A. कलम 39 1. कामाच्या ट्रठकाणी न्यायचे ि मानिीय 

पट्ररवस्थती आवण प्रसूती सहाय्य  

B. कलम 40 2. कामाचा आवण वशक्षणाचा हक्क आवण 

विविवक्षत र्ार्तीत सरकारचे सहाय्य  

C. कलम 41 3. ग्रामपांचायतीचे सांिधबन  

D. कलम 42 4. राज्याने अनुसरण करण्याची काही तत्त्िे  

 A B C D 

(a) 1 2 3 4 

(b) 4 3 2 1 

(c) 4 2 3 1  

(d) 3 2 1 4 
 

 

Q63. भारतीय सांविधान िगळता पुढीलपैकी कोणत्या 

लोकशाही आधाट्ररत देशाच्या सांविधानात मूलभूत कतबवे्य 

आढळतात? 

(a) वििन  

(b) जपान  

(c) अमेट्ररका  

(d) यापैकी नाही  

 

Q64. योग्य विधाने ओळखा.  

A. भारताचे राष्ट्रपती आपला राजीनामा सर न्यायाधीशाांना 

उद्देशून देतात.  

B. भारताचे उपराष्ट्रपती त्याांचा राजीनामा राष्ट्रपतींना 

सांर्ोधून देतात.  

(a) फक्त A  

(b) फक्त B  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य  

 

Q65. राष्ट्रपपतांिर महावभयोग खालीलपैकी कोणत्या 

कलमाद्वारे चालविला जातो? 

(a) कलम 60 

(b) कलम 62 

(c) कलम 61 

(d) कलम 63 

 

Q66. खालील राज्याांचा राज्यसभेतील जागाांनुसार चढता 

क्रम लािा.  

A. छत्तीसगढ  

B. केरळ  

C. मध्य प्रदेश  

D. पविम र्ांगाल  

(a) A → B → C → D  

(b) A → C → B → D  

(c) C → B → A → D  

(d) C → A → B → D  
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Q67. कें द्र सरकारने कें द्र - राज्य सांर्ांध सांदभाबत सरकाट्ररया 

आयोगाची स्थापना कोणत्या िषी केली? 

(a) 1981 

(b) 1983 
(c) 1991 

(d) 1993 

 

Q68. खालीलपैकी योग्य विधान ओळखा  

A. सांविधानाच्या अनुच्छेद 74 नुसार मांत्री पट्ररषद 

लोकसभेला उत्तरदायी असते.  

B. सांविधानाच्या अनुच्छेद 75 नुसार मांत्री पट्ररषद सांसदेला 

उत्तरदायी असते.  

C. सांविधानाच्या अनुच्छेद 75 नुसार व्यवक्तगत मांत्री 

राष्ट्रपतीला उत्तरदायी असतो.  

(a) AC  

(b) BC  

(c) फक्त C योग्य  

(d) ABC  

 

Q69. योग्य विधाने ओळखा.  

A. अनुच्छेद 163 नुसार राज्यपालाांना विवशष्ठ गोष्टींर्ार्त 

वििेकावधकार प्राप्त झाले आहते.  

B. अनुच्छेद 167 नुसार राज्याच्या प्रश्नासांर्ांधी मांवत्रपट्ररषदेचे 

सिब वनणबय मुख्यमांत्र्याांनी राज्यपालास कळिणे र्ांधनकारक 

आह.े  

C. अनुच्छेद 165 नुसार मांवत्रपट्ररषद राज्याच्या विधानसभेस 

सामुदावयकरीत्या जर्ार्दार असेल.  

(a) AC  
(b) AB  

(c) फक्त C योग्य  

(d) ABC 

 

Q70. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.  

A. जनवहत यावचका वह सांकल्पना एक्शीओ पॉप्युलरीस या 

तत्त्िािरून आली.  

B. जनवहत यावचकेचा उगम वििन मध्ये झाला.  

C. न्यायमूती भगिती याांना भारतातील जनवहत यावचकेचे 

जनक मानण्यात येते.  

(a) AC  

(b) AB  
(c) BC  

(d) ABC 

Q71. ऑक्िोर्र 2021 मध्ये कोंकणशक्ती युद्सराि कोणत्या 

दोन देशाांमध्ये पार पिला?  

(a) भारत आवण रवशया  

(b) भारत आवण श्रीलांका  

(c) भारत आवण अमेट्ररका  

(d) भारत आवण वििन  

 

Q72. योग्य जोड्या जुळिा  

A. वशिराजपूर 1. ददि  

B. घोघाळ 2. गुजरात  

C. उषीकोंिा 3. अांदमान ि वनकोर्ार  

D. राधानगर 4. आांध्रप्रदेश  

 A B C D 

(a) 2 4 1 3 

(b) 4 3 2 1 

(c) 4 2 3 1  

(d) 2 1 4 3 

 

Q73. राष्ट्रीय गांगा नदी िॉवल्फन ददन केदहा साजरा करण्यात 

येतो?  

(a) 5 ऑक्िोर्र  

(b) 10 सप्िेंर्र  

(c) 5 सप्िेंर्र  

(d) 10 ऑक्िोर्र  

 

Q74. कोरोना महामारीशी मुकार्ला करण्यासाठी कोणत्या 

राज्याने वमशन किच कुां िल अवभयान रार्विले?  

(a) उत्तर प्रदेश  

(b) मध्य प्रदेश 

(c) गोिा  

(d) यापैकी नाही  

 

Q75. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा  

A. जागवतक लोकशाही वनदेशाांक इकॉनॉवमस्ि इांिेवलजन्स 

युवनि ने जाहीर केला आह े 

B. 2020 मध्ये या वनदेशाांकात भारताचा क्रमाांक 63 िा होता  

(a) केिळ A योग्य  

(b) केिळ B योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) दोन्ही अयोग्य  
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Q76. खालीलपैकी कोणत्या शहराने 2021 सालच्या ईझ 

ऑफ वलपदहांग इांिेक्समध्ये प्रथम क्रमाांक पिकािला आह?े  

(a) र्ेंगळूरू  

(b) पुणे  

(c) मुांर्ई  

(d) निी मुांर्ई  

 

Q77. खालीलपैकी कोणत्या राज्याने नुकतीच ‘काला नमक 

ताांदळुाची’ पसांगापूरला वनयाबत करण्यास परिानगी ददली?  

(a) मध्य प्रदेश  

(b) वहमाचल प्रदेश  

(c) उत्तर प्रदेश  

(d) छवत्तसगढ  

 

Q78. महाराष्ट्र मवहला आयोगाच्या अध्यक्षा कोण आहते?  

(a) मीनाक्षी वमत्रा  

(b) रुपाली चाकणकर  

(c) नीवलमा सानप  

(d) मृणावलनी फिणिीस  

 

Q79. खालीलपैकी योग्य विधाने वनििा  

A. 17 व्या पविम र्ांगाल विधानसभा वनििणुकीत तृणमूल 

कॉंग्रेसला 203 जागा वमळाल्या  

B. याच वनििणुकीत काँग्रेस पक्षाला 10 जागा वमळाल्या  

(a) केिळ A योग्य  

(b) केिळ B योग्य  

(c) दोन्ही योग्य  

(d) एकही योग्य नाही  

 

Q80. िषब 2021 मध्य े देशातील पवहले ‘िॉिर प्लस’ शहर 

होण्याचा मान कोणत्या शहराला वमळाला आह?े  

(a) इांदोर  

(b) भोपाळ  

(c) निी मुांर्ई  

(d) अहमदार्ाद  

 

Q81. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा  

A. द. मा. वमरासदार याांनी व्यांकूची वशकिणी, माझ्या 

र्ापाची पेंि इत्यादी पुस्तकाांचे लेखन केले.  

B. पुस्तक लेखनार्रोर्रच त्याांनी अनेक वचत्रपिाांचे पिकथा 

लेखन देखील केले आह.े 

C. मराठीतील गाजलेला वसनेमा दवुनयादारी त्याांच्या त्याच 

नािाच्या पुस्तकािर आधाट्ररत आह े 

(a) सिब योग्य  

(b) फक्त a आवण b योग्य  

(c) फक्त b आवण c योग्य  

(d) फक्त a आवण c योग्य  

 

Q82. वसन्हराज अधाना खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी 

वनगिीत आह?े  

(a) भालाफेक  

(b) नेमर्ाजी  

(c) उांच उिी  

(d) लाांर् उिी  

 

Q83. खालीलपैकी कोणती चक्रीिादळे भारतीय 

दकनारपट्टीिर सन 2020 मध्य ेधिकली आहते?  

A. अम्फान  

B. वनसगब  

C. र्ुलर्ुल  

D. तौके्त  

(a) िरीलपैकी सिब  

(b) फक्त a आवण b  

(c) फक्त b आवण c  

(d) फक्त b आवण d  

 

Q84. खालीलपैकी कोणत्या राज्यात हत्ती राखीि के्षत्र नाही  

(a) ओविशा  

(b) केरळ  

(c) आसाम  

(d) महाराष्ट्र  

 

Q85. खालीलपैकी कोणता देश क्वाि मध्ये समाविष्ट नाही  

(a) ऑस्िेवलया  

(b) रवशया  

(c) अमेट्ररका  

(d) जपान  
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Q86. आभासने 12 तासात एक अांतर पूणब केले.दोन िेगळ्या 

िाहनातून त्याने प्रत्येकी 6 तास प्रिास केला. त्याने पूिाबधब 15 

दकमी/तासाच्या िेगाने आवण उत्तराधब 45 दकमी/तासाच्या 

िेगाने पूणब केला. आभासने दौऱ्यादरम्यान एकूण दकती अांतर 

पार केले? 

(a) 300 दकमी  

(b) 320 दकमी  

(c) 340 दकमी  

(d) 360 दकमी 

 

Q87. ददलेल्या सांख्या मावलकेतील चुकीचे पद ओळखा  

5 7.5 10 12.5 15 20 22.5  

(a) 10  

(b) 12.5  

(c) 15  

(d) 20  

 

Q88. जर अजय आवण अतुल याांच्या गुणाांची सरासरी 20 

आह.े अतुल आवण सलील याांच्या गुणाांची सरासरी 25 आह.े 

अजय, अतुल आवण सलील याांच्या गुणाांची सरासरी 23 आहे 

तर अजय आवण सलील याांच्या गुणाांची सरासरी दकती?  

(a) 22 

(b) 23 

(c) 24 

(d) 25  

 

Q89. पवहल्या दोन सांख्याांमध्य े जो सांर्ांध आह े तोच सांर्ांध 

वतसऱ्या ि चौथ्या सांख्येत आह.े योग्य सांर्ांध ओळखून चौथी 

सांख्या ओळखा  

68 : 20 :: 130 : ____?  

(a) 20  

(b) 30  

(c) 40  

(d) 50  

 

Q90. जर  

AG : 16 : : BH :______?  

(a) 18  

(b) 20  

(c) 22  

(d) 24  

Q91. जर तीन मुलाांच्या ियाचे गणुोत्तर 3:6:8 आह ेआवण 8 

िषांपूिी त्याांच्या ियाची र्ेट्ररज 61 होती तर त्याांच्या 

आजच्या ियाची र्ेरीज दकती?  

(a) 80  

(b) 85  

(c) 90  

(d) 95  

 

Q92. खालील विधाने काळजीपूिबक िाचा आवण ददलेली 

मावहती गृहीत धरून योग्य उत्तर द्या  

1. सिब आांर्े पेरू आहते 

2. काही पेरू वचकू आहते  

3. एकही वचकू सफरचांद नाही  

तर;  

A. काही वचकू आांर्े आहते  

B. काही पेरू सफरचांद नाहीत  

C. काही आांर्े सफरचांद नाहीत  

(a) फक्त A आवण B योग्य  

(b) फक्त B आवण C योग्य  

(c) फक्त B योग्य  

(d) फक्त A आवण C योग्य  

 

Q93. जर  

M % N याचा अथब M हा N चा भाऊ आह े 

M @ N याचा अथब M ही N ची र्वहण आह े 

M $ N याचा अथब M ही N ची आई आह े 

तर खालीलपैकी कोणता पयाबयानुसार A ही C ची आई आह े 

(a) A % B @ C  

(b) B % A $ C  

(c) C @ B % A  

(d) C $ B % A  
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Q93. चौकिीत प्रश्नवचन्हाच्या जागी कोणता अांक येईल? 

8 12 20 

6 9 15 

4 6 ? 

2 3 5 

(a) 8  

(b) 9  

(c) 10  

(d) 11  

 

Q94. पुढील िणबमालेतील शेििचा भाग ओळखा  

ABC, XWV, EFG, ?  

(a) UTS  

(b) TSR  

(c) SRQ  

(d) HIJ  

 

Q95. जर A, B, C, D, E, F, G, H ह े एका ितुबळाकार 

िेर्लाभोिती र्सलेले आहते. A हा H च्या विरुद् र्ाजूला 

आवण G च्या उजिीकिे दसुऱ्या स्थानािर आह.े C हा A च्या 

लगेच उजिीकिे र्सला असून D च्या विरुद् र्ाजूला आह.े F 

हा G च्या िािीकिे वतसऱ्या स्थार्ािर असून E च्या विरुद् 

र्ाजूला आह.े तर B च्या विरुद् र्ाजूस कोण र्सले आह?े  

(a) D  

(b) G  

(c) E  

(d) A  

 

Q96. जर अवमत आवण भूषण एक काम 8 ददिसात पूणब 

करतात. अवमत, भूषण आवण वचन्मय तेच काम 6 ददिसात 

पूणब करतात आवण भूषण आवण वचन्मय तेच काम 12 

ददिसात पूणब करतात तर अवमत आवण वचन्मय ते काम दकती 

ददिसात पूणब करतील?  

(a) 5  

(b) 6  

(c) 8  

(d) 10  

 

Q97. प्रश्न वचन्हाच्या जागी कोणती सांख्या येईल?  

2 3 10 15 ?  

(a) 26  

(b) 24  

(c) 16  

(d) 14  

 

Q98. हषबल आवण कुणाल दोघेही त्याांच्या कायाबलाय्पासून 

एकमेकाांच्या विरुद् ददशेने चालत गेले. दोघेही 4 दकलोमीिर 

चालले ि आपल्या िािीकिे िळले. हषबल 2 दकलोमीिर 

चालून घरी पोहोचला तर कुणाल 4 दकलोमीिर चालून घरी 

पोहोचला. तर त्याांच्या घरातील अांतर दकती?  

(a) 11  

(b) 10  

(c) 11.5  

(d) 10.5  

 

Q99. फोिोतल्या व्यक्तीकिे र्ोि दाखिून झेलम म्हणाली “ही 

माझ्या सासऱ्याच्या मुलीच्या एकुलत्या एक भािाची सासू 

आह े“तर फोिोतील दय्क्ती झेलामची कोण आह?े  

(a) िवहनी  

(b) आई  

(c) मुलगी  

(d) काकू  

 

Q100. आज िार गरुुिार आह.े विनोदने आज कोदहाक्सीन 

लस घेतली त्याला पुढल्या िोस साठो 28 ददिसाांनी र्ोलािलां 

आह.े तो र्रोर्र साांवगतलेल्या ददिशी गेला तर कोणता िार 

असेल?  

(a) गुरुिार  

(b) र्ुधिार  

(c) सोमिार  

(d) रवििार 
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 SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(d) 

Sol. ट्रिट्रियम मध्ये एक प्रोिॉन ि दोन न्यूिॉन असतात.  

ट्रिट्रियम ह ेहायड्रोजनचे दकरणोत्सारी समस्थावनक आहे 

 

S2. Ans.(a) 

Sol. इका र्ोरॉन - स्कॅनवियम  

इका अल्युवमवनयम - गॅवलयम  

इका वसवलकॉन - जमेवनयम  

 

S3. Ans.(a) 

Sol. 1000 िॅि = 1 युवनि  

जानेिारीतील ददिस 31  

प्रवतददन 1 तास = 400 * 31 = 12400िॅि = 12. 4 युवनि  

खचब 4 रुपये प्रवत युवनि  

4 x 12. 4 = 49. 6 रुपय े

 

S4. Ans.(d) 

Sol. झेप्िो म्हणजे 10−21 

झेट्टो म्हणजे 1021 

योक्िो म्हणजे 10−24   

योट्टो म्हणजे 1024 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. हशेल या िैज्ञावनकाने अिरक्त दकरणाांचा शोध लािला.  

 

S6. Ans.(c) 

Sol. केरळमधील कोट्टायम, अलापुझा आवण एनाबकुलम या 

तीन वजल्यात हा रोग आढळतो.  

हा रोग क्युलेक्स िासामुळे होतो त्यामुळे पवहली दोन विधाने 

अयोग्य. 

 

S7. Ans.(a) 

Sol. थ्रॉवम्र्न आवण दफविनोजीन सांयोग होऊन फायविन 

तयार होते. 

 

S8. Ans.(b) 

Sol. सामान्यतः लाल रक्तपेशींचा आकार वद्वअांतरिक्र (bio 

concave) असतो. 

S9. Ans.(b) 

Sol. कोळी श्वसन नवलकेद्वारे श्वसन करतो तर अळ्या, गाांिूळ, 

र्ेिूक त्िचेद्वारे श्वसन करतात.  

 
S10. Ans.(d) 

Sol. वहपॅट्ररनमुळे शरीरात रक्त गोठत नाही 

 
S11. Ans.(c) 

Sol. कोपलॅंि या शास्त्रज्ञाने सजीिाांचे चार प्रकारात िगीकरण 

केले. मोनेरा , प्रोट्रिस्िा , िनस्पती आवण प्राणी.  

 
S12. Ans.(c) 

Sol. दहॉल्िर आवण सिन - नाकतोड्याच्या पेशीत जोड्याच्या 

स्िरूपात गुणसूत्रे सापिली.  

एदहरी आवण मॅक्लॉइि, मॅक काथी याांनी काही विषाणू 

िगळता सिब सजीिाांमध्ये DNA हीच सामग्री असते ह े वसद् 

केले. 

 
S13. Ans.(a) 

Sol. एका शुक्राणूची लाांर्ी 60 मायक्रोमीिर एिढी असते.  

शुक्राणूला ऊजाब पुरिण्यासाठी रेतामध्ये िुक्िोज नािाची 

शकब रा असते.  

एक शुक्राणू पुरुष प्रजनन सांस्थेतून र्ाहरे पिताना 6. 5 मीिर 

अांतर कापतो.  

 
S14. Ans.(c)  

Sol. रांध्रीय प्राणी सांघ → सायकॉन  

वनिाट्ररया प्राणी सांघ → पोतुबगीज मॅन ऑफ िॉर 

सांवधपाद प्राणी सांघ → फुलपाखरू  

मृदकुाय प्राणी सांघ → गोगलगाय 
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S15. Ans.(b) 

Sol. िरील िैवशष््े िायोफायिा ची आहते. 

 

S16. Ans.(b) 

Sol. Sin i / Sin r = n  

n या वस्थराांकास पवहल्या माध्यमाच्या सांदभाबतील दसुऱ्या 

माध्यमाचा अपितबनाांक म्हणतात. यालाच से्नल चा वनयम 

असे देखील म्हणतात. 

 

S17. Ans.(a) 

Sol. वितळलेल्या ि द्रािण वस्थतीत आयवनक सांयुगे विद्युत 

िाहक असतात. 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. ईथेन → C2H6  

ब्युिेन → C4 H10 

प्रोपेनॉल → C3H8O 

पेवन्िन → C5H10 

 

S19. Ans.(d) 

Sol. दळणिळण उपग्रहाची उांची पृथ्िीच्या पृष्ठभागापासून 

साधारण 36000 दकमी असल्याने त्यािरील गुरुत्िीकरणाचे 

मूल्य (g) सिाबत कमी अथाबत 0. 225 मीिर िगब असेल. 

 

S20. Ans.(c) 

Sol. फ्लोट्ररन, क्लोरीन, िोमीन, आयोिीन ह ेहलॅोजन आहेत. 

 

S21. Ans.(d) 

Sol. महाराष्ट्र राज्याचा रेखािृत्तीय विस्तार 72 अांश 36 

वमवनि पूिब ते 80 अांश 54 वमवनि पूिब असा आह.े  

महाराष्ट्राची पूिब पविम लाांर्ी 800 दकमी आह.े  

 

S22. Ans.(c) 

Sol. 1 मे 1981 रोजी रत्नावगरी वजल्याांमधून पसांधुदगुाबची 

वनर्मबती झाली.  

 

S23. Ans.(b) 

Sol. पुणें - चांदगि  

नागपूर - वसरोंचा  

औरांगार्ाद - उमरगा  

अमरािती - उमरखेि  

S24. Ans.(d) 

Sol. त्र्यांर्केश्वर 1304 मीिर - नावशक वजल्हा  

तौला - 1231 मीिर - नावशक वजल्हा  

वचखलदरा - 1118 मीिर - अमरािती वजल्हा  

हनुमान - 1063 मीिर - धुळे वजल्हा 

 

S25. Ans.(c) 

Sol. दफट्स वजराल्िा घाि महार्ळेश्वर - अवलर्ाग मागाबिर 

आह.े 

 

S26. Ans.(d) 

Sol. आर्कब यन प्रणालीच्या खिकात िरील िैवशष््े 

आढळतात. त्यात मोठ्या प्रमाणात लोह खवनजाचे साठे 

आहते.  

 

S27. Ans.(a) 

Sol. पुणे वजल्यातील राांजणगाि येथे सांगम होतो.  

 

S28. Ans.(c) 

Sol. आांर्ेगाि तालुक्यात घोि नदीिर पिांभे धरण आह.े 

 

S29. Ans.(a) 

Sol. िषाबतील सिाबत मोठा ददिस उत्तर गोलाधाबत 21 जून 

रोजी तर दवक्षण गोलाधाबत 22 विसेंर्र रोजी असतो. 

 

S30. Ans.(a) 

Sol. भूखांि िहनाची सांकल्पना िेगनर याांनी माांिली 

 

S31. Ans.(a) 

Sol. लेहमन → आांतट्ररक गाभा ि र्ाय गाभा 

गिेनर्गब → प्रािरण ि गाभा  

मोहो → सायमा ि प्रािरण  

कॉनरॅि → वसयाल ि सायमा 

 

S32. Ans.(b) 

Sol. भारताचा अक्षिृत्तीय विस्तार 8 अांश 4 वमवनि उत्तर ते 

37 अांश 6 वमवनिे आह.े म्हणजे साधारण 29 अांश येतां  
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S33. Ans.(b) 

Sol. ककब िृत्त → गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, 

झारखांि, पविम र्ांगाल, वत्रपुरा वमझोराम या राज्यातून जाते.  

प्रमाणिेळ रेखािृत्त → उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ , 

ओट्ररसा , आांध्र प्रदेश या राज्यातून जाते. 

 

S34. Ans.(d) 

Sol. कैमूर िेकड्या पिांध्य पिबतात आहते.  

मैकल िेकड्या सातपुिा पिबतात आहते.  

 

S35. Ans.(c) 

Sol. दोन्ही विधाने योग्य 

 

S36. Ans.(b) 

Sol. सर विल्यम मेयर याांची भारताच्या उच्चयुक्त पदी 6 

िषांसाठी नेमणूक झाली.  

 

S37. Ans.(a) 

Sol. कायमधारा पद्त - र्ांगाल, वर्हार, ओट्ररसा  

रयतिारी - आसाम , मुांर्ई, मद्रास  

महालिारी - पांजार्, आग्रा, आिि, सांयुक्त प्राांत  

 

S38. Ans.(b) 

Sol. लॉिब विल्यम र्ेटिांग (1828-35) याने 1829-30 

दरम्यान ठगाांचा र्ांदोर्स्त केला. त्यासाठी कनबल विल्यम 

स्लीमन यास नेमले 

 

S39. Ans.(b) 

Sol. कलकत्ता कॉपोरेशन ऍक्ि 1899 मध्ये आला  

 

S40. Ans.(c) 

Sol. प्रॉब्लेम ऑफ द ईस्ि → लॉिब कझबन  

ओरायन → लोकमान्य ट्रिळक  

िोंगरीच्या तुरुांगातील आमचे 101 ददिस → गो. ग. आगरकर  

दकचकिध → कृष्णाजी खाविलकर 

 

S41. Ans.(d)  

Sol. िॉ. र्ार्ासाहरे् आांर्ेिकर याांनी मूकनायक 1920 मध्ये , 

समता आवण र्वहष्कृत भारत 1927 मध्य ेसुरु केले.  

 

S42. Ans.(c)  

Sol. अवखल भारतीय दकसान काँग्रेस ची स्थापना 1936 

साली स्िामी सहजानांद सरस्िती याांच्या पुढाकाराने झाली.  

 

S43. Ans.(d)  

Sol. महाराष्ट्रात सांगमनेर, कळिण, वचरनेर, वर्ळाशी, पुसद या 

ट्रठकाणी जांगल सत्याग्रह करण्यात आले.  

 

S44. Ans.(b)  

Sol. 1931 मध्ये सरदार िल्लभभाई पिेल याांच्या 

अध्यक्षतेखाली भरलेल्या काँग्रेसच्या कराची अवधिेशनात 

राष्ट्रीय आर्थबक कायबक्रम माांिण्यात आला. 

 

S45. Ans.(b)  

Sol. राजा राम मोहन रॉय - िाह्मो समाज  

केशिचांद्र सेन - िाह्मो समाज ऑफ इांविया 

देिेंद्रनाथ िागोर - आदी िाह्मो समाज 

 

S46. Ans.(c)  

Sol. मोजमापाची प्रत्यक्ष पद्त कृषी ि उद्योग के्षत्रासाठी 

िापरली जाते.  

सेिा के्षत्रासाठी उत्पन्न पद्त या अप्रत्यक्ष पद्तीचा िापर 

होतो 

 

S47. Ans.(b) 

Sol. 2007 ते 12 दरम्यान ची पांचिार्षबक योजना माजी 

राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दलु कलाम याांच्या PURA या 

सांकल्पनेिर आधाट्ररत होती  

(PURA – Providing Urban amenities to Rural Area) 

 

S48. Ans.(b) 

Sol. 1952 च्या गोरिाला सवमतीने इांवपट्ररयल र्ँक आवण 

इतर र्ँकाांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सल्ला ददला त्यानुसार 

1955 मध्ये कायदा करून इांवपट्ररयल र्ँकेचे रूपाांतर SBI मध्ये 

झाले.  
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S49. Ans.(d) 

Sol. 1999 मध्य े पुढील योजनाांचे एकत्रीकरण करून स्िणब 

जयांती ग्राम स्िरोजगार योजना सुरु करण्यात आली.  

गांगा कल्याण योजना GKY  

एकावत्मक ग्रामीण विकास कायबक्रम IRDP  

दशलक्ष विवहरींची योजना MWS  

ग्रामीण कारावगराांना सुधाट्ररत अिजाराांचा पुरिठा SITRA  

स्ियांरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणाांना प्रवशक्षण TRYSEM  

ग्रामीण के्षत्रातील वस्त्रया ि मुलाांचा विकास DWCRA  

 

S50. Ans.(b)  

Sol. ही योजना 1999 मध्ये SJGSY मध्य े विलीन करण्यात 

आली 

 

S51. Ans.(b)  

Sol. देशात सेिा कर 1 जुलै 1994 पासून लागू करण्यात 

आला 

 

S52. Ans.(c) 

Sol. देशातील पवहला EPZ गुजरात मधील काांिला येथे सुरु 

झाला. 

 

S53. Ans.(a) 

Sol. CDS मध्ये दररोज दकमान 4 तास काम करणे आिश्यक 

आह.े  

CWS मध्ये सांदभब आठिड्यात कोणत्याही एका ददिशी दकमान 

एक तास काम करणे आिश्यक आह.े  
 

 

S54. Ans.(b)  

Sol. लोकसांख्या सांक्रमण वसद्ाांताच्या दसुऱ्या िप्प्यात 

लोकसांख्या िेगाने िाढते. 

 

S55. Ans.(c) 

Sol. कजे महाग होऊन गुांतिणूक कमी होईल 

 

S56. Ans.(b)  

Sol. मूलभूत हक्क उपसवमतीची अध्यक्ष जे. र्ी. कृपलानी होते.  

एच. सी. मुखजी अल्पसांख्याांक उपसवमतीचे अध्यक्ष होते.  

 

S57. Ans.(d)  

Sol. मे 1949 मध्ये घिना सवमतीने भारताच्या राष्ट्रकुलाच्या 

सदस्यत्िास मान्यता ददली.  

22 जुलै 1947 रोजी घिना सवमतीने राष्ट्रध्िज स्िीकारला  

24 जानेिारी 1950 रोजी घिना सवमतीने राष्ट्र गीताचा 

आवण राष्ट्र गानाचा स्िीकार केला.  

 

S58. Ans.(c)  

Sol.  

ऑस्िेवलयाची राज्यघिना → समिती सूची 

दवक्षण आदिकेची राज्यघिना → घिना दरुुस्ती ची पद्त  

जपानची राज्यघिना → कायद्याने प्रस्थावपत राज्य 

जमबनी ची राज्यघिना → आणीर्ाणी दरम्यान मूलभूत हक्क 

स्थवगत होणे. 

 

S59. Ans.(d)  

Sol. पॉल ऍपलर्ी - भारतीय व्यिस्था पूणबपणे सांघराज्य 

पद्तीची आह.े  

मॉट्ररस जोन्स - िािाघािीचे सांघराज्य  

 

S60. Ans.(a) 

Sol. सांपाचा हक्क मूलभूत हक्क कलाम 21 मध्ये समाविष्ट नाही  

 

S61. Ans.(d)  

Sol. कलम 32 - मूलभूत हक्काांच्या पायमल्ली विरोधात सिोच्च 

न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क  
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S62. Ans.(b)  

Sol. कलम 39 → राज्याने अनुसरण करण्याची काही तत्त्िे 

कलम 40 → ग्रामपांचायतीचे सांिधबन 

कलम 41 → कामाचा आवण वशक्षणाचा हक्क आवण विविवक्षत 

र्ार्तीत सरकारचे सहाय्य 

कलम 42 → कामाच्या ट्रठकाणी न्यायचे ि मानिीय 

पट्ररवस्थती आवण प्रसूती सहाय्य 

 

S63. Ans.(b)  

Sol. जपान च्या सांविधानात, मुलभूत कतबवे्य समाविष्ट आहते  

 

S64. Ans.(b) 

Sol. भारताचे राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतींना 

उद्देशून देतात. 

 

S65. Ans.(c)  

Sol. महावभयोग प्रदक्रया अनुच्छेद 61 नुसार केली जाते  

 

S66. Ans.(a)  

Sol. छत्तीसगढ - 5 जागा  

केरळ - 9 जागा  

मध्य प्रदेश - 11 जागा 

पविम र्ांगाल - 16 जागा  

महाराष्ट्र - 19 जागा 

 

S67. Ans.(b)  

Sol. 1983 - सरकाट्ररया आयोग  

2007 - पुांछी आयोग 

 

S68. Ans.(c)  

Sol. सांविधानाच्या अनुच्छेद 75 नुसार मांत्री पट्ररषद 

लोकसभेला उत्तरदायी असते. 

मांत्री पट्ररषद सांसदेला उत्तरदायी नसते. 

 

S69. Ans.(b)  

Sol. अनुच्छेद 164 नुसार मांवत्रपट्ररषद राज्याच्या 

विधानसभेस सामुदावयकरीत्या जर्ार्दार असेल. 

 

S70. Ans.(a)  

जनवहत यावचकेचा उगम अमेट्ररकेमध्ये झाला 

S71. Ans.(d)  

Sol. कोंकणशक्ती युद्सराि – भारत आवण वििन  

 

S72. Ans.(d)  

Sol. ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र वमळालेली दकनारे आवण त्याांची 

राज्ये  

वशिराजपूर → गुजरात 

घोघाळ → ददि  

उषीकोंिा → आांध्रप्रदेश 

राधानगर → अांदमान ि वनकोर्ार 

 

S73. Ans.(a)  

Sol. 5 ऑक्िोर्र → राष्ट्रीय गांगा नदी िॉवल्फन ददन (सुरुिात 

2010)  

 

S74. Ans.(d)  

Sol. वमशन किच कुां िल (महाराष्ट्र ने 8 ऑक्िोर्र ते 14 

ऑक्िोर्र दरम्यान)  

 

S75. Ans.(a)  

Sol. 2020 मध्ये या वनदेशाांकात भारताचा क्रमाांक 53 िा 

होता 

 

S76. Ans.(a)  

Sol. हा वनदेशाांक कें द्रीय गृहवनमाबण ि शहरी व्यिहार 

मांत्रालयाने जाहीर केला आह.े  

1. र्ेंगळूरू 2. पुणे 3. अहमदार्ाद 4. चेन्नई  

 

S77. Ans.(c)  

Sol. या ताांदळास र्ुद् ताांदळू ककां िा र्दु् का महाप्रसाद असे 

देखील म्हणतात  

 

S78. Ans.(b)  

Sol. रुपाली चाकणकर - मवहला आयोगाच्या अध्यक्षा  

मीनाक्षी वमत्रा – मुख्य महालेखापाल  

मृणावलनी फिणिीस – पुण्यश्लोक अवहल्यार्ाई होळकर 

विद्यापीठाच्या कुलगुरू  

नीवलमा सानप – राज्य मागासिगब आयोगाच्या सदस्य 

(अध्यक्ष – न्या.आनांद वनरगुिे)  
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S79. Ans.(d)  

Sol. तृणमूल कॉंग्रेसला 213 जागा वमळाल्या  

काँग्रेस ला 0 जागा वमळाल्या 

भाजप ला 77 जागा वमळाल्या  

 

S80. Ans.(a)  

Sol. प्रत्येक थेंर्ाचे शास्त्रोक्त पद्तीने वितरण आवण उच्च 

दजाबचे रेन िॉिर हािेपस्िांग केले आहे 

 

S81. Ans.(b)  

Sol. गाजलेला वचत्रपि – एक िाि भुताचा  

दवुनयादारी – सुहास वशरिळकर याांच्या पुस्तकािर आधाट्ररत  

 

S82. Ans.(b)  

Sol. पॅराऑवलवम्पक 2021 नेमर्ाजी स्पधेत काांस्यपदक 

पजांकले आह े 

 

S83. Ans.(b)  

Sol. र्ुलर्ुल – 2019 मध्ये, तौके्त- 2021 मध्ये  

 

S84. Ans.(d)  

Sol. उिबट्ररत तीनही राज्यात हत्तींसाठी राखीि के्षत्र आहते 

 

S85. Ans.(b)  

क्वाि – भारत, ऑस्िेवलया, अमेट्ररका आवण जपान  

 

S86. Ans.(d)  

Sol. एकूण कालािधी 12 तास ज्यामध्ये 6 तास 15 

दकलोमीिर प्रवततास िेगाने आवण 6 तास 45 दकलोमीिर 

प्रवततास िेगाने प्रिास झाला.  

अांतर = िेळ * िेग  

पूिाबधब = 6*15=90 

उत्तराधब = 6*45=270  

90 + 270 = 360  

 

S87. Ans.(d)  

Sol. 5 x 1= 5  

5 x 1.5 = 7  

5 x 2 = 10  

5 x 2.5 = 12.5  

S88. Ans.(c)  

Sol. अजय, अतुल आवण सलील याांचे एकूण गुण = 23 x 3 = 

69  

अतुल आवण सलील याांचे एकूण गुण = 25 x 2 = 50  

अजय आवण अतुल याांचे एकूण गुण = 20 x 2 = 40  

म्हणून अजय चे गुण = 19; अतुल चे गुण = 21; सलील चे 

गुण = 29  

म्हणून अजय आवण सलील याांच्या गुणाांची सरासरी = 24  

 

S89. Ans.(b)  

Sol. 43 + 4 = 68 53 + 5 = 130  

42 + 4 = 20 52 + 5 = 30  

 

S90. Ans.(b)  

Sol. A = 1  

G = 7  

A + G = 8 → 8 x 2 = 16  

म्हणून BH = 20  

 

S91. Ans.(b)  

Sol. जर त्याचां आताच िय x मानले तर  

(3x – 8) + (6X- 8) + (8X – 8) = 61  

x = 5  

आजच्या ियाची र्ेरीज = 15 + 30 + 40 = 85  

 

S92. Ans.(c)  

Sol.  

 
 

S93. Ans.(b)  

Sol. B % A $ C = A ही C ची आई आह ेह ेवसद् होते  

 

S93. Ans.(c)  

Sol. 2 x 2; 2 x 3; 2 x 4  

5 x 2 = 10  
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S94. Ans.(b)  

Sol. ABC नांतर C च्या खालचां अक्षर पकिून पुढील तीन 

अक्षरे याप्रमाणे  

 

S95. Ans.(b)  

Sol.  

 
 

S96. Ans.(c) 

Sol. अवमत भूषण आवण वचन्मय एका ददिसात 1/6 काम 

करतात  

अवमत आवण भूषण एका ददिसात 1/8 काम करतात  

भूषण आवण वचन्मय एका ददिसात 1/12 काम करतात  

तर, अवमत आवण वचन्मय चे एका ददिसाचे काम  

(2 x 1/6) – (1/8 + 1/12) 

= 3/24 

= 1/8 

 

S97. Ans.(a)  

Sol. 12  + 1; 22 − 1; … 52  +  1  

 

S98. Ans.(b)  

Sol.  

 
 

S99. Ans.(b) 

Sol. झेलमच्या सासऱ्याांची मुलगी म्हणजे वतची नणांद  

नणांदेचा एकुलता एक भाऊ भणजे झेलामचा निरा. त्याची 

सासू म्हणजे झेलामची आई 

 

S100. Ans.(a)  

Sol. 28 ददिसाांनी पुन्हा तोच िार येईल म्हणून गुरुिार. 
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