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SPACE FOR ROUGH WORK

DURATION : 120 MIN TOTAL QUESTIONS : 50 MARKS PER QUESTION : 2 TOTAL MARKS : 100

1. ________ या खिनज तेल ेाया परसरात ैनसि गक वा ूयचे सव ािधक उपादन घेतले जाते?
   (A) तु भ
   (B) नाहरकरया
   (C) अंकलेर
   (D) ुमंबई हाय

2. ……. हे भारताचे कीय ृगहमंी आहेत?
   (A) ही. के पाटील
   (B) राजनाथ िसंह
   (C) िकरण रजी ून
   (D) सयपाल िसंह

3. १७२५ िह संया शदात िलिहलेला चुकचा पय ाय कोणता?
   (A) सवा सतरा हजार
   (B) सतराशे पंचवीस
   (C) एक हजार सातशे पंचवीस
   (D) सवा सतराशे

4. इ-मेल हणजे -
   (A) इकोनॉिमक मेल
   (B) इलेोिनक मेल
   (C) इलेोिनक मेल ऑ डर
   (D) इंटर मेल

5. उच यायालयातील यायाधीशांची नेम ूणक कोण करते ?
   (A) संसद
   (B) रापती
   (C) रायपाल
   (D) पंतधान

6. खालील ैपक कोणता उ जचा अय ोत नाही ?
   (A) दगडी कोळसा
   (B) सौर उज ा
   (C) पवन उज ा
   (D) भुऔिणक उज ा

7. खालील ैपक कुणास रापती व मंिमंडळ यामधील दुवा समजले जाते?
   (A) उपरापती
   (B) पंतधान
   (C) सभापती
   (D) उपसभापती
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8. खालील ैपक कोणता धबधबा अहमदनगर िजात आढळतो ?
   (A) ठोसेघर
   (B) रंधा
   (C) रजीरपी
   (D) सह ुकंड

9. खालील ैपक कोणते थान हे मुहमद ैपगंबरांचे जमथान आहे?
   (A) काबा
   (B) दमाकस
   (C) कारडोवा
   (D) मका

10. खालील ैपक कोणया िपकांना नगदी िपके हणता येईल ? १. ऊस २. का ूपस ३. तंबा ूख ४. वारी
   (A) केवळ १,२,३
   (B) केवळ २ , ३ , ४
   (C) केवळ १, ३
   (D) वरील स व

11. ठाणे िजात खालील ैपक कोणता गरम पायाचा झरा िस आहे ?
   (A) वेरी
   (B) उपनदेव
   (C) साव
   (D) चांगदेव

12. पुढील ैपक कोणया कारणांमुळे ुमंबई येथे सुती कापड उोगांची भरभराट झाली आहे ? १. वाह ूतक सुिवधा २. मजुरांची उपलधता ३.
भांडवलदारांनी केलेली ुगंतव ूणक ४. उपलध बाजारपेठ

   (A) केवळ १ व २
   (B) केवळ २ , ३ , ४
   (C) केवळ २ , ३
   (D) वरील स व

13. पुढील ैपक वपदा थ मापनाचे परमाण कोणते?
   (A) िमली मीटर
   (B) िमली िलटर
   (C) िमली ॅम
   (D) िकलोमीटर

14. पुषोम लमण देशपांडे हे नाव _____________ या ेाशी संबंिधत आहे.
   (A) राजकारण
   (B) डा
   (C) समाजसेवा
   (D) सािहय

15. भारत खया अथ ाने सा वभौम जासाक कधी बनला ?
   (A) १५ ऑगट १९४७
   (B) २६ जानेवारी १९५०
   (C) २६ नो हबर १९५०
   (D) १५ ऑगट १९५१
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16. भारताचा लोकसंयेनुसार जगात िकतवा मांक लागतो ?
   (A) पिहला
   (B) दुसरा
   (C) ितसरा
   (D) चौथा

17. भारतात मुल ूभत हकांया उलंघनाबाबत दाद कुठे मागता येते?
   (A) यायालयात
   (B) रापतकडे
   (C) रायपालांकडे
   (D) पंतधानांकडे

18. भारतातील पिहली नगरीय ांती ह ूणन कोणया संकृतीस ओळखले जाते ?
   (A) हडपा
   (B) बु काळ
   (C) िदली सतनत
   (D) मययुगीन भारत

19. भारताने कोणया कारची शासनयवथा वीकारली आहे?
   (A) गणराय
   (B) लोकशाही
   (C) राजेशाही
   (D) समाजवादी

20. मानवाया आंतरीीयांमये खालील ैपक कशाचा समावेश होणार नाही ?
   (A) मदू
   (B) फुफुसे
   (C) दय
   (D) कान

21. मुलीम धम ात ा थनेला काय हणतात ?
   (A) रोजा
   (B) जकात
   (C) कलमा
   (D) नमाज

22. यंगिचकार आर.के.लमण हे यांया ______ या यंगिचामुळे परिचत होते.
   (A) अनकॉमनमॅन
   (B) कॉमनमॅन
   (C) ेटमॅन
   (D) बॅडमॅन

23. ूस यमालेतील सव ात मोठा ह कोणता आहे ?
   (A) मंगळ
   (B) गु
   (C) शनी
   (D) शु
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24. महाराातील ……….. या शहरात दरवष सवाई गंध व भीमसेन संगीत महोसव आयोिजत करयात येतो?
   (A) पुणे
   (B) ुमंबई
   (C) नागपुर
   (D) औरंगाबाद

25. संत ानेर यांनी ___________ येथे समाधी घेतली.
   (A) िशड
   (B) शेगाव
   (C) आळंदी
   (D) आपेगाव

26. _________ हे िनयोजन आयोगाचे पदिस अय असतात
   (A) रापती
   (B) अ थमंी
   (C) िनयोजन मंी
   (D) पंतधान

27. अरबांची खालील ैपक कोणया यापारात मेदारी होती ?
   (A) घोड्यांया
   (B) कापडाया
   (C) सोयाचे अलंकार
   (D) जहाजांया

28. खालील ैपक कोणते राय भारताया ूप व िकनायावर वसलेले नाही ?
   (A) ओरसा
   (B) आं देश
   (C) केरळ
   (D) तािमळनाडू

29. खालील ैपक कोणया शहरास भारतातील इलेोिनक उोगांची राजधानी गणले जाते ?
   (A) पुणे
   (B) ुमंबई
   (C) बंगळू
   (D) िदली

30. न मदा बचाव आंदोलन ________ यांनी सु केले.
   (A) डॉटर सलीम अली.
   (B) माधव गाडगीळ
   (C) मेधा पाटकर
   (D) ुसंदरलाल ब हगुना

31. िझमम ूधन सरंग सोडले असता कोणता रंग िदसेल ?
   (A) पांढरा
   (B) जांभळा
   (C) तांबडा
   (D) काळा
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32. भारतात खालील ैपक कोणया िठकाणी रेवे इंिजन तयार करयाचा कारखाना आहे ?
   (A) वाराणसी
   (B) पेराबुर
   (C) िचरंजन
   (D) लखनौ

33. भारतात परतीया मा ूसनया काळात वारे कोणया िदशेकडून वाहतात?
   (A) ूप वकडून पिमेकडे
   (B) ईशायेकडून ैनऋयकडे
   (C) ईशायेकडून वाययकडे
   (D) पिमेकडून ूप वकडे

34. भारताने १९९१ नंतर कोणते धोरण वीकारले आहे?
   (A) िम अ थयवथेचे
   (B) मु अ थयवथेचे
   (C) भांडवली अ थयवथेचे
   (D) समाजवादी अ थयवथेचे

35. महारााचे मुयमंी कोण आहेत?
   (A) शरद पवार
   (B) ृपवीराज चौहान
   (C) नारायण राणे
   (D) या ैपक नाही

36. महाराातील वध ा - ैवनगंगा खोयातील जिमनीचा स वसाधारण उतार कोणया िदशेस आहे ?
   (A) वायय
   (B) ूप व
   (C) दिण
   (D) उर

37. महावीर व धमान हे ैजन धम ाचे िकतवे ती थकार होते ?
   (A) पिहले
   (B) दुसरे
   (C) पंधरावे
   (D) चोिवसावे

38. मुहमद ैपगंबरांना खालील ैपक कोणया देवदुताने ईरी संदेश िदला ?
   (A) अपोलो
   (B) हीनस
   (C) िजईल
   (D) म ुयरी

39. मोड येताना धायातील जीवनसवांचे माण ______
   (A) वाढते
   (B) कमी होते
   (C) फरक पडत नाही
   (D) वरील ैपक एकही नाही
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40. राीय महामा ग मांक ७ कोणया दोन शहरांना जोडतो ?
   (A) वाराणसी - कयाकुमारी
   (B) चेनई - ुमंबई
   (C) नाग ूपर - कलका
   (D) ुमंबई - िदली

41. वाहनाया चालकासाठी कोणया कारचा आरसा वापरयात येतो ?
   (A) बिह व
   (B) आंत व
   (C) बिह व व आंत व दोही
   (D) िकोणी

42. यला ताप आयास साया पायाया कापडी घड्या ऐवजी िमठाया पायाया कापडी घड्या का वापरतात ?
   (A) मीठ व पाणी सहज उपलध असते
   (B) मीठ पायात सहज िवरघळते
   (C) मीठ व पाणी उमााही िया आहे
   (D) मीठ व पाणी उमादायी िया आहे

43. समाजवादी अ थयवथेत देशातील उपनाया साधनांवर कुणाचे िनयंण असते ?
   (A) सरकारी
   (B) खाजगी
   (C) लोकांचे
   (D) या ैपक नाही

44. खालील ैपक कोणती तारीख चुकची नाही?
   (A) ३१/०४/१९००
   (B) २९/०२/२०१०
   (C) ३१/०९/२०१०
   (D) ३१/०७/२०१०

45. बराक ओबामा हे _______ या देशाचे अय आहेत.
   (A) ाझील
   (B) जपान
   (C) ऑेिलया
   (D) अमेरका

46. अिनबाण (रॉकेट ) अवकाशामये युटनया कोणया तवाने सोडले जाते ?
   (A) युटनचा पिहला िनयम
   (B) युटनचा दुसरा िनयम
   (C) युटनचा ितसरा िनयम
   (D) या ैपक नाही

47. आय ाचा आ ंथ कोणता होता ?
   (A) सामवेद
   (B) यजु वद
   (C) ऋवेद
   (D) अथ ववेद
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48. खालील ैपक कोणया कारया कोळयात का बनचे माण सव ािधक असते ?
   (A) युटीिमनस
   (B) िलनाईट
   (C) अॅासाईट
   (D) पीट

49. खालील ैपक कोणया भारतीय शााला पिहयांदा नोबेल पुरकार िमळाला ?
   (A) चंशेखर वकट रमण
   (B) होिमभाभा
   (C) जगदीशचं बोस
   (D) िवम साराभाई

50. मानवाया शरीरात हाडांची संया िकती असते ?
   (A) 209
   (B) 206
   (C) 197
   (D) 213


