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Q.1

_________________________
Question

No.

भूमितीचे जनक म्हणून कोणाला ओळखले जाते?

(As on

Q.2

01/21)

(1) केपलर (2) युक्लिड (3) पायथागोरस (4) न्यूटन

_________________________
Question

पुढील गोष्टींचा विचार करा: (१) महादेव टेकड्या, (२)
सह्याद्री पर्वत, (३) सातपुडा पर्वतरांगा. दक्षिणेच्या
उत्तरेकडून योग्य क्रम कोणता? (As on 01/21)
(1) 1, 2, 3 (2) 2, 1, 3 (3) 1, 3, 2 (4) 2, 3, 1

Q.3

भारताचे व्हाईसरॉय म्हणून कोणाच्या कारकिर्दीत
महान हुतात्मा भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना
फाशी देण्यात आली? (As on 01/21)

Q.4

(1) पहिला (2) दुसरा (3) तिसऱ्या (4) वरीलपैकी काहीही
नाही

(1) लॉर्ड कर्झन (2) लॉर्ड आयर्विन (3) लॉर्ड
मिंटो (4) लॉर्ड चेम्सफोर्ड
Q.5

अणूचे जास्तीत जास्त वस्तुमान न्यूक्लियसमध्ये असते Q.6
असे कोणी सुचवले? (As on 01/21)
(1) बोहर (2) थॉमसन (3) रदरफोर्ड (4)
एव्होगाड्रो

Q.7

लंडन येथे झालेल्या खालीलपैकी कोणत्या गोलमेज परिषदेत
महात्मा गांधी उपस्थित होते? (As on 01/21)

दिलेल्या 4 पर्यायांमधून खाली दिलेल्या वाक्याच्या
अर्थाच्या सर्वात जवळचा शब्द शोधा. बाळासाठी चारचाकी
गाडी, एका व्यक्तीने पायी ढकलून दिलेली गाडी (As on 01/21)
(1) स्पॅम (2) प्राम (3) कार्ट (4) बग्गी

खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये एक पद गहाळ
Q.8
असलेली मालिका दिली आहे. 5760, 960, ?, 48,
16, 8 मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून
योग्य पर्याय निवडा. (As on 01/21)

स्याद्वाद ही एक शिकवण आहे

(As on 01/21)

(1) बौद्ध धर्म (2) जैन धर्म (3) शैव धर्म (4)
वैष्मवाद

(1) 240 (2) 192 (3) 160 (4) 120
Q.9

दिलेल्या पर्यायांमधून संबंधित संख्या निवडा: 36 :
216 :: 81 : ? (As on 01/21)

Q.10

(1) 629 (2) 729 (3) 529 (4) 829

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2016- जोहान्सबर्ग येथे
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 111(93) धावा करून एकाच ठिकाणी
सर्व आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमध्ये शतक झळकावणारा पहिला
खेळाडू कोणता क्रिकेटपटू ठरला? (त्याच ठिकाणी त्याने
2013 मध्ये भारताविरुद्ध एकदिवसीय शतक आणि 2015
मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी-20 शतक झळकावले.) (As on
01/21)

(1) फाफ डु प्लेसिस (2) शॉन पोलॉक (3) केपलर वेसेल्स
(4) यापैकी एकही नाही
Q.11

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2016- कोणत्या देशाने Q.12
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या
पुनर्निवडणुकीची बोली 2 मतांनी गमावली? (संयुक्त
राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 5 स्थायी सदस्यांपैकी
एकाला मानवाधिकार परिषदेत स्थान मिळवून देण्यात
अयशस्वी होण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ
आहे.) (As on 01/21)

दिलेल्या पर्यायांमधून समानार्थी शब्द शोधा? : साफ करा
(As on 01/21)

(1) हकालपट्टी (2) संभाव्य (3) विलीन करणे (4) शोधणे

(1) रशिया (2) चीन (3) मलेशिया (4) यापैकी एकही
नाही
Q.13

माउंटबॅटन योजना आधार बनली

(As on 01/21)

(1) ब्रिटीश राजवटीची सातत्य (2) सत्तेचे हस्तांतरण
(3) देशाची फाळणी (4) सांप्रदायिक समस्यांचे
निराकरण

Q.14

दिलेल्या पर्यायांमधून रिक्त जागा भरा: माझे वडील
माझ्यासाठी खूप _______ आहेत, आम्ही दररोज संध्याकाळी
फुटबॉल खेळतो. (As on 01/21)
(1) मैत्री (2) मैत्रीपूर्ण (3) मित्र (4) मित्रासारखा
G180720229142033

Q.15

चालू घडामोडी; राष्ट्रीय 2017- शहरी भागात राहणा- Q.16
या रहिवाशांना, नगरपालिका किंवा राज्य विकास
प्राधिकरणांद्वारे शासित असलेल्या रहिवाशांना
नाममात्र भरून त्यांच्या जमिनींच्या मालकीचे
प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणारे जमीन
शीर्षक विधेयक पारित करणारे देशातील पहिले राज्य
ठरले आहे. राज्य सरकारला शुल्क? (As on 01/21)

दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य idom वाक्यांश शोधा. उंदराची
शर्यत (As on 01/21)
(1) भ्रष्टाचार (2) दु:ख (3) अप्रिय दृष्टी (4) तीव्र
स्पर्धा

(1) राजस्थान (2) छत्तीसगड (3) मध्य प्रदेश (4)
यापैकी एकही नाही
Q.17

युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रेन्स इमर्जन्सी फंड Q.18
(UNICEF) चे मुख्यालय कोठे आहे? (As on 01/21)
(1) जिनिव्हा (2) व्हिएन्ना (3) लंडन (4) न्यू यॉर्क

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2016- कोणत्या शहरात 14
मार्च ते 17 मार्च या कालावधीत बायोस्फीअर रिझर्व्हची
चौथी जागतिक काँग्रेस आयोजित केली जाणार आहे? (या
काँग्रेसचा मुख्य उद्देश बायोस्फीअर रिझर्व्हज 2008-2013
साठी माद्रिद कृती योजना, सेव्हिल स्ट्रॅटेजी आणि 1995
च्या वैधानिक फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे
आहे. काँग्रेस जागतिक नेटवर्क ऑफ बायोस्फीअर
रिझर्व्हजद्वारे शिकलेल्या धड्यांचे आणि नवीन आव्हानांचे
मूल्यांकन करेल. , आणि 2016-2025 साठी बायोस्फीअर
रिझर्व्हसाठी कृती योजना विकसित आणि लॉन्च करेल.) (As
on 01/21)

(1) लिमा (पेरू) (2) ओस्लो (नॉर्वे) (3) बोस्टन
(यूएसए) (4) यापैकी एकही नाही
Q.19

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2016- तैवानच्या
Q.20
पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून कोणी शपथ घेतली?

हिमालयीन खिंड शिपकी ला खालीलपैकी कोणत्या भागात
आहे? (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) चंद्र दरी (2) हुंजा खोरे (3) नुब्रा व्हॅली (4) सतलज
खोरे

(1) त्साई इंग-वेन (2) ली सिएन लूंग (3) सायबोनी
सेलेना (4) यापैकी एकही नाही
Q.21

खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये एक पद गहाळ
Q.22
असलेली मालिका दिली आहे. दिलेल्या पर्यायांपैकी
योग्य पर्याय निवडा जो 2, 5, 9, 19, 37, मालिका
पूर्ण करेल? (As on 01/21)
(1) 73 (2) 75 (3) 76 (4) 78

Q.23

युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलच्या स्थायी
सदस्याचा कार्यकाळ असा आहे: (As on 01/21)

Q.24

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवता येईल
का? (As on 01/21)
(1) राष्ट्रपतींनी (2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य
न्यायमूर्तींनी (3) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या 2/3
बहुमताने सिद्ध झालेल्या गैरवर्तनाच्या आधारावर (4)
मंत्रिमंडळाच्या ठरावाच्या आधारे
दर 76 वर्षांनी कोणता धूमकेतू दिसतो?

(As on 01/21)

(1) हॅलीचे (2) होम्स (3) डोनाटी च्या (4) अल्फा सेंटॉरी
(1) 1 वर्ष (2) 2 वर्ष (3) 3 वर्ष (4) 5 वर्ष
Q.25

भारताच्या शेजारील देशाचे नाव सांगा ज्याला 2015 Q.26
मध्ये मोठा भूकंप झाला आणि त्यात हजारो लोक मरण
पावले? (As on 01/21)

जैनांचा असा विश्वास आहे की जैन धर्म हा २४
तीर्थंकरांच्या शिकवणीचा परिणाम आहे. या विधानाच्या
प्रकाशात, वर्धमान महावीराचे खालीलपैकी कोणते विधान
बरोबर आहे? (As on 01/21)

(1) बांगलादेश (2) नेपाळ (3) म्यानमार (4) भूतान
(1) ते पहिले तीर्थंकर आणि जैन धर्माचे संस्थापक होते
(2) ते 23 वे तीर्थंकर होते, पहिले 22 तीर्थंकर पौराणिक
मानले जातात (3) ते शेवटचे आणि २४ वे तीर्थंकर होते,
ज्यांना नवीन धर्माचे संस्थापक मानले जात नव्हते परंतु
विद्यमान धार्मिक पंथाचे सुधारक मानले जात होते. (4) ते
24 तीर्थंकरांपैकी एक नव्हते
Q.27

प्रश्न_उत्तर47) जामांनी कोणाला पहिले तीर्थंकर
मानले आहे? (As on 01/21)

Q.28

लागोस ही राजधानी आहे

(As on 01/21)

(1) इथोपिया (2) केनिया (3) नायजेरिया (4) ट्युनिशिया
(1) ऋषभदेव (2) महावीर (3) नेमिनाथ (4)
पार्श्वनाथ

G180720229142033

Q.29

आपल्या संविधानात भारताचे दुसरे नाव काय आहे?

(As

Q.30

on 01/21)

(1) हिंदुस्थान (2) भारतवर्ष (3) भरत (4) यापैकी
एकही नाही
Q.31

2013 पर्यंत, दूरसंचार क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI)
मर्यादा किती आहे? (As on 01/21)
(1) ४९ टक्के (2) 50 टक्के (3) 75 टक्के (4) 100 टक्के

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2016- कोणत्या देशाने Q.32
श्रीलंकेविरुद्ध T20I इतिहासात सर्वाधिक 263/3
धावांची नोंद केली? (या धावसंख्येने २००७ मध्ये
केनियाविरुद्ध श्रीलंकेने केलेल्या २६०/६ च्या मागील
सर्वोत्तम धावसंख्येला मागे टाकले.) (As on 01/21)

अमेरिकेतील कोलोरॅडो खालीलपैकी कोणत्या भूरूपासाठी
प्रसिद्ध आहे? (As on 01/21)
(1) मोठी खिंड (2) ग्रँड क्रेटर्स (3) ग्रेट व्हॅली (4)
ग्रेट बेसिन

(1) ऑस्ट्रेलिया (2) न्युझीलँड (3) पाकिस्तान (4)
यापैकी एकही नाही
Q.33

चालू घडामोडी; राष्ट्रीय 2015- कोणत्या राज्याच्या Q.34
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्वातंत्र्य दिन
आणि प्रजासत्ताक दिनी राज्यभरातील मदरशांमध्ये
राष्ट्रध्वज फडकवला जाईल याची खात्री करण्याचे
निर्देश दिले? (As on 01/21)

(1) 21-Jun-16 (2) 15-Jun-16 (3) 1-Jun-16 (4)
यापैकी एकही नाही

(1) उत्तर प्रदेशचे अलाहाबाद उच्च न्यायालय (2)
कोलकाता उच्च न्यायालय (3) उत्तराखंड उच्च
न्यायालय (4) यापैकी एकही नाही
Q.35

चालू घडामोडी; आंतरराष्ट्रीय 2016- जागतिक
हायड्रोग्राफी दिन 2016 या थीमसह - हायड्रोग्राफी सुव्यवस्थित समुद्र आणि जलमार्गांची गुरुकिल्ली, जगभरात
कोणत्या दिवशी साजरा करण्यात आला? (As on 01/21)

खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये एक पद गहाळ
Q.36
असलेली मालिका दिली आहे. दिलेल्या पर्यायांमधून
योग्य पर्याय निवडा जो 15, 31, 64, 131, मालिका
पूर्ण करेल? (As on 01/21)

नादिरशहाने लुटले आणि सर्वसाधारण नरसंहाराचा आदेश
दिला (As on 01/21)
(1) दिल्ली (2) गुजरात (3) बंगाल (4) ओरिसा

(1) 266 (2) 256 (3) 192 (4) 524
Q.37

भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात देवनागरी
Q.38
लिपीत हिंदी ही संघराज्याची अधिकृत भाषा आहे? (As
on 01/21)

खालीलपैकी कोणते राजधानीचे शहर नाही?

(As on 01/21)

(1) अंकारा (2) बॉन (3) कॅनबेरा (4) न्यू यॉर्क

(1) कलम ३४१ (2) कलम ३४३ (3) कलम ३४६
(4) कलम ३४८
Q.39

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय
खालीलप्रमाणे होतो. (As on 01/21)
(1) निवडणूक आयोग (2) केंद्र सरकार (3)
जिल्हाधिकारी (4) राज्य सरकार

Q.40

खालील विधाने विचारात घ्या आणि खाली दिलेल्या
कोड्समधून योग्य उत्तर निवडा: प्रतिपादन [अ]: सर्व
प्रांतांतील काँग्रेस मंत्रालये १९३९ मध्ये तयार केली गेली.
कारण [आर]: व्हाइसरॉय घोषित करण्याचा निर्णय
काँग्रेसने मान्य केला नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या संदर्भात
जर्मनीविरुद्ध युद्ध. (As on 01/21)
(1) A आणि R वैयक्तिकरित्या सत्य आहेत आणि R हे A चे
योग्य स्पष्टीकरण आहे. (2) A आणि R वैयक्तिकरित्या
सत्य आहेत, परंतु R हे A चे योग्य स्पष्टीकरण नाही. (3)
A सत्य आहे, परंतु R खोटा आहे. (4) A खोटा आहे, पण R
सत्य आहे.

G180720229142033

