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प्रश्न क्र.१

जागतिक योग तिवस खालीलपैकी कोणत्या तिवशी साजरा

केला जािो?

अ) 20 जनू

क) 22 जनू ड) 23 जनू

ब) 21 जनू
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प्रश्न क्र.२
संयकु्त राष्ट्र संघाचे मखु्यालय कोणत्या तिकाणी

आहे ?

अ) वॉतशगं्टन

क) न्ययूॉकक ड) प्यारीस

ब) लंडन
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प्रश्न क्र.३
मनोहर या शब्िाचा समानार्थी शब्ि ओळखा ? 

अ) चौर्थरा

क) सुंिर ड) फळ

ब) सफल
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प्रश्न क्र. ४
खालीलपैकी भाववाचक नाम कोणिे ? 

अ) गरीब

क) गरीबी ड) गंभीर

ब) श्रीमंि
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प्रश्न क्र. ५
मार्थेरान हे रं्थड हवेचे तिकाण कोणत्या तजल्ह्याि

आह?े 

अ) पणुे

क) रायगड ड) कोल्ह्हापरू

ब) सािारा
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प्रश्न क्र. ६
तसद्धटेक हे अष्टतवनायक गणपिी चे प्रतसद्ध तिकाण

कोणत्या तजल्ह्याि आह?े 

अ) पणुे

क) अहमिनगर ड) सािारा

ब) रायगड
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प्रश्न क्र. ७
कसारा घाट खालीलपैकी कोणत्या िोन शहरांच्या

मागाकवर आह?े 

अ) नातशक मुंबई

क) कोल्ह्हापरू रत्नातगरी ड) पणुे सािारा

ब) पणुे मुंबई
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प्रश्न क्र.८
ग्रेट बॅररयर रीफ कोणत्या तिकाणी आह?े 

अ) भारि

क) न्यझुीलँड ड) इगं्लंड

ब) ऑस्ट्रेतलया
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प्रश्न क्र.९
कॉटोपॅक्सी नामक सतिय ज्वालामखुी कोणत्या

िशेाि आह?े 

अ) इक्वेडोर

क) तचली ड) मेतक्सको

ब) रतशया
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प्रश्न क्र.१०
झलुू जमाि कुिे आढळि?े 

अ) श्रीलंका

क) ितिण आतिका ड) कॅनडा

ब) अफगातणस्ट्िान
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प्रश्न क्र.११
कृष्ट्णा निीचे उगमस्ट्र्थान खालीलपकैी कोणत्या

राज्याि आह?े 

अ) िातमळनाडू

क) कनाकटक ड) महाराष्ट्र

ब) केरळ
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प्रश्न क्र.१२
अतजंिा वेरूळ येर्थील कैलास मंतिर खालीलपैकी

कोणत्या वंशाच्या राज्यकत्याांच्या काळाि तनमाकण

केले आहे

अ) चोळ

क) चालकु्य ड) राष्ट्रकूट

ब) पररहार
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प्रश्न क्र.१३
बडुापेस्ट्ट खालीलपैकी कोणत्या िशेाची राजधानी

आहे ? 

अ) स्ट्पेन

क) बल्ह्गेररया ड) हगेंरी

ब) पोलांड
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प्रश्न क्र.१४
सन 1885 मधील राष्ट्रीय सभेच्या पतहल्ह्या

अतधवेशनाचे अध्यि कोण होिे ? 

अ) िािाभाई नवरोजी

क) बदु्रतिन त्यब्जी ड) तफरोज शहा मेहिा

ब) व्योमेशचदं्र बॅनजी
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प्रश्न क्र.१५
सन 1905 मध्ये लंडन येर्थे इतंडया होमरूल

सोसायटीची स्ट्र्थापना कोणी केली ? 

अ) सतचदं्रनार्थ संन्याल

क) श्यामजी कृष्ट्ण वमाक ड) अजूकन लाल सेिी

ब) लाला हरियाळ
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प्रश्न क्र.१६
फॉरवडक ब्लॉक ची स्ट्र्थापना कोणी केली ? 

अ) जवाहरलाल नेहरू

क) डॉक्टर राजेंद्र प्रसाि ड) सभुाष चदं्र बोस

ब) महात्मा गांधी
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प्रश्न क्र.१७
मरािा आतण केसरी या वतृ्तपत्ांशी कोण संबंतधि

आह?े

अ) तबतपन चदं्र पाल

क) िािाभाई नवरोजी ड) सरुेंद्रनार्थ बॅनजी

ब) लोकमान्य तटळक
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प्रश्न क्र.१८
जागतिक अपंग तिवस कोणत्या तिवशी साजरा केला

जािो ? 

अ) 2 तडसेंबर

क) 4 तडसेंबर ड) 5 तडसेंबर

ब) 3 तडसेंबर
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प्रश्न क्र.१९
123 वी घटना िरुुस्ट्िी तवधेयक कशाशी संबंतधि

आहे ?

अ) जीएसटी

क) मतहला आरिण ड) यापैकी नाही

ब) पंचायि राज
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प्रश्न क्र.२०
संसिचे्या लोकलेखा सतमिी मध्ये जास्ट्िीि जास्ट्ि

तकिी सिस्ट्य असिाि ?

अ) 20

क) 22 ड) 26

ब) 25 
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प्रश्न क्र.२१
मलूभिू अतधकारांचा समावेश घटनेच्या कोणत्या

भागाि केला आह?े 

अ) 2

क) 4 ड) 5

ब) 3
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प्रश्न क्र.२२
बॉक्साईट या धािकुापासनू हे खतनज तनष्ट्कषकण केले

जाि?े 

अ) लोह

क) काबकन ड) सोतडयम

ब) ॲल्ह्यतुमतनयम
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प्रश्न क्र.२३
ही शरीरािील सवाकि मोिी ग्रंर्थी आहे व त्यािनू

तपत्तरस स्त्रविो? 

अ) हायपोर्थॅलॅमस

क) यकृि ड) र्थायरॉईड

ब) तपट्यटुरी
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प्रश्न क्र.२४
आवाजाची िीव्रिा मोजण्याचे पररमाण

अ) डेतसबल

क) एतंपयर ड) व्हॉल्ह्स

ब) तबट्स
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प्रश्न क्र.२५
भारिाि......प्रकारची लोकशाही आह?े

अ) प्रत्यि

क) अध्यिीय ड) तमश्र

ब) अप्रत्यि



“
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1 2 3 4 5

1-5 ब क क क क 

6-10 क अ ब अ क 

11-15 ड ड ड ब क 

16-20 ड ब ब ड क 

21-25 ब ब क अ ब 
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तवतडयो शेवट पयकन्ि 
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