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No.
Q.1

_________________________
Question

No.

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2017- कोणत्या
संस्थेला हार्मनी फाऊंडेशनचा मदर तेरेसा मेमोरियल
अवॉर्ड फॉर सोशल जस्टिस 2017 च्या जगभरात
त्याच्या अपवादात्मक कार्यासाठी प्राप्त करण्यात
आले? (As on 01/21)

Q.2

_________________________
Question

दिशा: खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये, एक शृंखला दिली
आहे, ज्यामध्ये एक संज्ञा गहाळ आहे. दिलेल्या
पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा ज्यामुळे मालिका पूर्ण
होईल. C2E, E5H, G12K, I27N, ? (As on 01/21)
(1) I58P (2) J58Q (3) K58Q (4) I57Q

(1) निर्वासितांसाठी संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग
(UNHCR) (2) युनायटेड नेशन्स हाय कमिशन फॉर
वुमन (UNHCW) (3) युनायटेड नेशन्स हाय कमिशन
फॉर राइट्स (UNHCR) (4) यापैकी एकही नाही
Q.3

द्वीपकल्पीय भारतातील सर्वात लांब नदी आहे:

(As on

Q.4

01/21)

(1) नर्मदा (2) गोदावरी (3) महानदी (4) कावेरी

दिशा: दिलेल्या अक्षरांच्या मालिकेतील अंतरांवर अनुक्रमे
ठेवल्यास अक्षरांचा कोणता संच पूर्ण होईल.
_ab_a_bba_bb_a_b (As on 01/21)
(1) अब्बबब (2) बब्बा (3) bbaabb (4) abaaab

Q.5

दिलेल्या 4 पर्यायांमधून खाली दिलेल्या वाक्याच्या
अर्थाच्या सर्वात जवळचा शब्द शोधा. प्राचीन
सभ्यतेचा अभ्यास (As on 01/21)

Q.6

(1) मानववंशशास्त्र (2) पुरातत्व (3) इतिहास (4)
हिस्टोलॉजी
Q.7

खालीलपैकी कोणत्या पदार्थाची प्रतिकारशक्ती
तापमान वाढल्याने कमी होते? (As on 01/21)

(1) अभिजात वर्ग (2) अराजकता (3) लोकशाही (4)
स्वायत्तता
Q.8

आर्थिक नियोजन हे एक आवश्यक वैशिष्ट्य आहे?

(As on

01/21)

(1) दुहेरी अर्थव्यवस्था (2) मिश्र अर्थव्यवस्था (3)
समाजवादी अर्थव्यवस्था (4) भांडवलशाही अर्थव्यवस्था

(1) तांबे (2) प्लॅटिनम (3) निक्रोम (4) शुद्ध
सिलिकॉन
Q.9

दिलेल्या 4 पर्यायांमधून खाली दिलेल्या वाक्याच्या
अर्थाच्या सर्वात जवळचा शब्द शोधा. कायदा आणि
सुव्यवस्थेचा अभाव (As on 01/21)

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2017- LIGO डिटेक्टर Q.10
आणि गुरुत्वाकर्षण लहरींच्या निरीक्षणासाठी
निर्णायक योगदानासाठी 2017 चा भौतिकशास्त्रातील
नोबेल पुरस्कार कोणाला देण्यात आला? (As on 01/21)

दिशा: दिलेल्या अक्षरांच्या मालिकेतील अंतरांवर अनुक्रमे
ठेवल्यास अक्षरांचा कोणता संच पूर्ण होईल.
_a_aaaba_ba_ab_ (As on 01/21)
(1) abaaaa (2) बाबा (3) आबाबा (4) अबाबा

(1) रेनर वेस, बॅरी सी. बॅरीश आणि किप एस. थॉर्न
(2) रेनर वेस, बॅरी सी. बॅरीश आणि सॅम पित्रोदा
(3) पाब्लो न्यूजस्टर, बॅरी सी. बारिश आणि सॅम
पित्रोदा (4) यापैकी एकही नाही
Q.11

त्यानुसार बँकांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे

(As

Q.12

गरबा हा कोणत्या राज्यातील नृत्य प्रकार आहे?

(As on 01/21)

on 01/21)

(1) पंजाब (2) पश्चिम बंगाल (3) ओडिशा (4) गुजरात

(1) रिझर्व्ह बँक कायदा (2) कंपनी कायदा (3)
बँकिंग नियमन कायदा (4) निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट
कायदा
Q.13

दिलेल्या 4 पर्यायांमधून खाली दिलेल्या वाक्याच्या
अर्थाच्या सर्वात जवळचा शब्द शोधा. ज्यातून
प्रकाश जाऊ शकत नाही (As on 01/21)
(1) अस्पष्ट (2) गडद (3) पारदर्शक (4)
अपारदर्शक

Q.14

दिशा: दिलेल्या अक्षरांच्या मालिकेतील अंतरांवर अनुक्रमे
ठेवल्यास अक्षरांचा कोणता संच पूर्ण होईल. _ _आब_आ_बा
(As on 01/21)

(1) bbaab (2) aaabb (3) अबाबा (4) बाबा
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Q.15

दिलेल्या 4 पर्यायांमधून खाली दिलेल्या वाक्याच्या
अर्थाच्या सर्वात जवळचा शब्द शोधा. ज्याला
कशातही चांगलं दिसत नाही (As on 01/21)

Q.16

खालीलपैकी मुस्लिम लीगचे संस्थापक कोण होते?

(As on 01/21)

(1) मुहम्मद अल्ट जिना (2) शौकत अली (3) नवाब
सलीमुल्ला (4) आगा खान

(1) व्यंगचित्रकार (2) समीक्षक (3) निंदक (4)
निंदा करणारा
Q.17

खालीलपैकी कोणते NATO चे सदस्य आहेत?

(As on

Q.18

01/21)

(1) यूएसए, कॅनडा आणि काही युरोपीय देश (2)
आशियाई आणि आफ्रिकन देश (3) यूएसए, कॅनडा
आणि दक्षिण अमेरिकन देश (4) काही युरोपियन
आणि काही आशियाई देश
Q.19

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या खालीलपैकी कोणत्या Q.20
अधिवेशनात महात्मा गांधीजी म्हणाले होते, "गांधी
मरण पावला तरी गांधीवाद कायम राहील? (As on 01/21)
(1) कलकत्ता अधिवेशन १९२८ (2) लाहोर अधिवेशन
१९२९ (3) कराची अधिवेशन १९३१ (4) रामगढ
अधिवेशन १९४०

Q.21

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2017- आंतरराष्ट्रीय Q.22
शांतता दिवस 2017 जगभरात कोणत्या दिवशी साजरा
करण्यात आला? (As on 01/21)
(1) 21 सप्टेंबर (2) 20 सप्टेंबर (3) 1 सप्टेंबर (4)
यापैकी एकही नाही

इतिहासकार व्हिसेंट ए. स्मिथ यांनी अकबरांच्या कारकिर्दीचे
कोणते वर्ष सर्वात गंभीर काळ मानले आहे? (As on 01/21)
(1) 1556 इ.स (2) 1561 इ.स (3) 1571 इ.स (4) 1581
इ.स

कोणते बरोबर आहे? (1) आंध्र प्रदेशला सर्वात लांब
किनारा आहे, (2) गुजरातमध्ये सर्वाधिक विमानतळ आहेत.
(As on 01/21)

(1) फक्त १ (2) फक्त 2 (3) 1 आणि 2 दोन्ही (4) 1
किंवा 2 नाही
चालू घडामोडी; राष्ट्रीय 2017- प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर
साऊंड एडिटरच्या 63 व्या वार्षिक गोल्डन रील
अवॉर्ड्समध्ये "इंडियाज डॉटर" या माहितीपटासाठी
सर्वोत्कृष्ट आवाजाचा पुरस्कार मिळविणारा पहिला आशियाई
बनलेल्या ऑस्कर विजेत्या साउंड डिझायनरचे नाव सांगा? (As
on 01/21)

(1) रेसुल पुकुट्टी (2) ए आर रहमान (3) लक्ष्मीकांत
प्यारेलाल (4) यापैकी एकही नाही
Q.23

दिशा: दिलेल्या अक्षरांच्या मालिकेतील अंतरांवर
Q.24
अनुक्रमे ठेवल्यास अक्षरांचा कोणता संच पूर्ण होईल.
a_baa_baa_ba (As on 01/21)

चालू घडामोडी; राष्ट्रीय 2016- टपाल विभाग (DoP) किती
एटीएम उघडेल आणि मार्च 2016 पर्यंत 25,000 विभागीय
पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सिस्टम (CBS) अंतर्गत आणेल?
(As on 01/21)

(1) bbb (2) बाब (3) bba (4) aab
Q.25

रोख रक्कम भरणाऱ्या मनसबदाराला बोलावण्यात आले Q.26
(As on 01/21)

(1) नकडी (2) जहागीरदार (3) अमीर (4) मिर्झा

(1) 1,000 (2) 1200 (3) 1500 (4) यापैकी एकही नाही
खालीलपैकी कोणते संप्रेरक स्रावित करते जे मूत्रपिंडाच्या
नळीमध्ये Na+ आणि H2O ला लघवीत जाण्यापासून
रोखण्यासाठी आणि K+ उत्सर्जन वाढवण्यासाठी कार्य करते?
(As on 01/21)

(1) सेक्स हार्मोन (2) glucocorticoids (3) मिनरलो
कॉर्टिकोइड्स (4) दोन्ही (a) आणि (c)
Q.27

चालू घडामोडी; राष्ट्रीय 2016- विद्यार्थ्यांना
Q.28
मूल्यमापन केलेल्या उत्तर स्क्रिप्टच्या प्रती
देण्यासाठी प्रति पृष्ठ £ 2 पेक्षा जास्त शुल्क
आकारण्याचे निर्देश कोणत्या प्राधिकरणाने
विद्यापीठांना आणि तपासणी संस्थांना दिले आहेत? (As
on 01/21)

(1) केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) (2) राज्य
माहिती केंदर् (3) राज्य सह केंद्र माहिती केंद्र (4)
यापैकी एकही नाही
Q.29

खालीलपैकी कोणते राज्य लोकसभेला सर्वाधिक सदस्य Q.30
पाठवते? (As on 01/21)
(1) आंध्र प्रदेश (2) बिहार (3) कर्नाटक (4)
मध्य प्रदेश

चालू घडामोडी; राष्ट्रीय 2016- भारताच्या आधार आयडीने
भ्रष्टाचार आणि गळती कमी करून सरकारला वार्षिक $1
अब्ज वाचवण्यास मदत केल्याचा अंदाज लावणाऱ्या
आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा संस्थेचे नाव सांगा? (As on 01/21)
(1) जागतिक बँक (2) आशियाई विकास बँक (3) ग्रामीण
बँक (4) यापैकी एकही नाही

खालीलपैकी अयोग्य जुळणी शोधा:

(As on 01/21)

(1) सर सय्यद मुर्तझा खान - अलिगढ (2)
डॉ.बी.आर.आंबेडकर - आंबेडकर विद्यापीठ (3) पं.
जवाहरलाल नेहरू - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (4) मदन
मोहन मालवीय - बनारस हिंदू विद्यापीठ
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Q.31

खालीलपैकी शाहूंचा पहिला पेशवा कोण होता?

(As on

Q.32

01/21)

(1) बाळाजी विश्वनाथ (2) बाजीराव (3) बाळाजी
बाजीराव (4) माधवराव

खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये एक पद गहाळ असलेली
मालिका दिली आहे. दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय
निवडा जो T9NKHEBYVSP ही मालिका पूर्ण करेल??? (As on
01/21)

(1) NKG (2) NKI (3) MJG (4) MJH
Q.33

भारतात भांडवल निर्मितीचा सर्वात महत्वाचा स्त्रोत Q.34
कोणता आहे? (As on 01/21)

प्राचीन काळातील महान नियम असा होता:

(As on 01/21)

(1) वात्स्यायन (2) अशोक (3) माईम (4) पणीम
(1) सरकारी महसूल अधिशेष (2) सार्वजनिक
क्षेत्रातील बचत (3) कॉर्पोरेट बचत (4) घरगुती
बचत
Q.35

दिलेल्या 4 पर्यायांमधून खाली दिलेल्या वाक्याच्या
अर्थाच्या सर्वात जवळचा शब्द शोधा. स्वेच्छेवर
विश्वास ठेवणारी व्यक्ती (As on 01/21)

Q.36

(As on 01/21)

(1) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABAR (2)
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (3) प्रादेशिक ग्रामीण बँका
(4) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

(1) उदारमतवादी (2) पालक (3) जुलमी (4)
मानवतावादी
Q.37

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी होता

(As on

Q.38

01/21)

(1) 1950-51 ते 1954-55 (2) 1951-52 ते
1955-56 (3) 1952-53 ते 1956-57 (4) यापैकी
एकही नाही
Q.39

नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार जगातील सर्वात Q.40
महागडे शहर कोणते? (As on 01/21)
(1) लंडन (2) टोकियो (3) मॉस्को (4) मुंबई

कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील संशोधन कार्यात समन्वय
साधण्यासाठी योजना तयार करणारी सर्वोच्च संस्था आहे?

दिशा: दिलेल्या अक्षरांच्या मालिकेतील अंतरांवर अनुक्रमे
ठेवल्यास अक्षरांचा कोणता संच पूर्ण होईल.
m_nm_n_an_a_ma_ (As on 01/21)
(1) ammmn (2) आम्नान (3) ammanm (4) aammnn
गांधीजींचा सत्याग्रहाचा पहिला महान प्रयोग चंपारणमध्ये
१८५७ साली झाला (As on 01/21)
(1) 1826 (2) 1917 (3) 1891 (4) 1876
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