
 

  

 Mock Test 02 | विषय : भूगोल 
 

सूचना 
(1) सदर प्रश्नपुस्तिकेि 100 अवनिायय प्रश्न आहेि. उमेदवाराांनी प्रशनाांची उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूवी या प्रशनपुस्ततकेत सवव प्रशन आिते 

ककिंवा नािीत याची खात्री करून घ्यावी. तसेच अन्य कािी दोष आढळल्यास िी प्रशनपुस्ततका समवेक्षकाांकडून िगेच बदिून घ्यावी. 
(2) आपिा परीक्षा क्रमाांक ह्या चौकोनाांत न विसरिा बॉलपेनने ललहािा. 

 
(3) वर छापिेिा प्रशनपुस्ततका क्रमाांक तुमच्या उत्तरपत्रत्रकेवर हवत्रिष्ट जागी उत्तरपत्रत्रकेवरीि सूचनेप्रमाणे न हवसरता नमूद करावा.  
(4) (अ) या प्रशनपुस्ततकेतीि प्रत्येक प्रशनािा 4 पयावयी उत्तरे सुचहविी असून त्याांना 1, 2, 3 आणण 4 असे क्रमाांक हदिेिे आिते. त्या चार उत्तराांपैकी 

सवावत योग्य उत्तराचा क्रमाांक उत्तरपत्रत्रकेवरीि सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रत्रकेवर नमूद करावा. अिा प्रकारे उत्तरपत्रत्रकेवर उत्तरक्रमाांक नमूद 
करताना तो सांबांधित प्रशनक्रमाांकासमोर छायाांहकत करून दिवहविा जाईि याची काळजी घ्यावी. ह्याकररिा फक्त काळ्या शाईचे बॉलपेन िापरािे, 
पेस्ससल िा शाईचे पेन िापरू नये.  

(ब) आयोगाने ज्या विषयासाठी मराठी बरोबर इंग्रजी माध्यम विहहि केलेले आहे. त्या विषयाचा प्रत्येक प्रश्न मराठी बरोबर इंग्रजी भाषेि 
देखील छापण्याि आला आहे. त्यामिीि इांग्रजीतीि ककिंवा मराठीतीि प्रशनामध्ये मुदणदोषाांमुळे अथवा अन्य कारणाांमुळे हवसांगती धनमावण 
झाल्याची िांका आल्यास, उमेदवाराने सांबांधित प्रशन पयावयी भाषेतीि प्रशनािी ताडून पिावा.  

(5)  सवव प्रशनाांना समान गुण आिते. याततव सवव प्रशनाांची उत्तरे द्यावीत. घाईमुळे चुका िोणार नािीत याची दक्षता घेऊनच िक्य धततक्या वेगान ेप्रशन 
सोडवावेत. क्रमाने प्रशन सोडहवणे शे्रयतकर आि ेपण एखादा प्रश्न कठीण िाटल्यास त्यािर िेळ न घालवििा पुढील प्रश्नाकडे िळािे. अिा 
प्रकारे िेवटच्या प्रशनापयंत पोिोचल्यानांतर वेळ त्रिल्िक राहिल्यास कठीण म्िणून वगळिेल्या प्रशनाांकडे परतणे सोईतकर ठरेि. 

(6) उत्तरपत्रत्रकेत एकदा नमूद केिेिे उत्तर खोडता येणार नािी. नमूद केिेिे उत्तर खोडून नव्याने उत्तर हदल्यास ते तपासिे जाणार नािी.  

(7)  प्रतिुि परीक्षेच्या उत्तरपविकांचे मूल्यांकन करिाना उमेदिाराच्या उत्तरपविकेिील योग्य उत्तरांनाच गुण हदल ेजािील. िसेच "उमेदिाराने 
ितिुवनष्ठ बहुपयाययी तिरूपाच्या प्रश्नांची हदलेल्या चार उत्तरांपैकी सिायि योग्य उत्तरेच उत्तरपविकेि नमूद करािीि. असयथा त्यांच्या 
उत्तरपविकेि सोडविलेल्या प्रत्येक चुकीच्या उत्तरांसाठी एक चिुथाांश (१/४) गुण िजा करण्याि येिील". 

        

 

िाकीद 
ह्या प्रश्नपविकेसाठी आयोगाने विहहि केलेली िेळ संपेपयांि ही प्रश्नपुस्तिका आयोगाची मालमत्ता असून िी परीक्षाकक्षाि उमेदिाराला परीक्षेसाठी 
िापरण्यास देण्याि येि आहे. ही िेळ संपेपयांि सदर प्रश्नपुस्तिकेची प्रि / प्रिी ककिंिा सदर प्रश्नपुस्तिके िील काही आशय कोणत्याही तिरूपाि प्रत्यक्ष 
िा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यक्तीस पुरविणे, िसेच प्रससद्ध करणे हा गुसहा असून अशी कृिी करणाऱ्या व्यक्तीिर शासनाने जारी केलेल्या "परीक्षांमध्ये 
होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रविबंध करण्याबाबिचा असधवनयम-82" यािील िरिुदीनुसार िसेच प्रचललि कायद्याच्या िरिुदीनुसार कारिाई करण्याि येईल 
ि दोषी व्यक्ती कमाल एक िषायच्या कारािासाच्या आलण/ककिंिा रुपये हजार रकमेच्या दंडाच्या सशक्षेस पाि होईल. िसेच ह्या प्रश्नपविकेसाठी विहहि 
केलेली िेळ संपण्याआधी ही प्रश्नपुस्तिका अनसधकृिपणे बाळगणे हा सुद्धा गुसहा असून िसे करणारी व्यक्ती आयोगाच्या कमयचारीिृंदापैकी, िसेच 
परीक्षेच्या पययिेक्षकीयिृंदापैकी असली िरीही अशा व्यक्तीविरूद्ध उक्त असधवनयमानुसार कारिाई करण्याि येईल ि दोषी व्यक्ती सशक्षेस पाि होईल. 
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1. भुरुप हवकासावर धनयांत्रण करणारे प्रमुख घटक कोणते आिते? 
अ) सांरचना (
ब) िवामान (
क) लिलावणवन (
1) फक्त अ     2) अ आणण ब 
3) ब आणण क     4) वरील सवव 
 
 
2. धबयास नदीबाबत अचकू हविान/ने धनवडा. 
अ) हिमाचल प्रदेिात बारा-लाचा खखिंडीजवळ उगम पावते. 
ब) ससिंि ूनदीची एकमेव उपनदी (  जी सांपूणवपणे भारतीय िद्दीतून वािते. 
क) धबयास व सतलज नदीमध्ये जालांदर दुआब आि.े 
1) अ आणण ब     2) अ आणण क 
3) ब आणण क     4) फक्त क 
 
 
3. खालील हविानाांपैकी योग्य हविान धनवडा. 
अ) नागपूरमध्ये आकिकिंयन कालखांडातील खडक पट्यायाांना “साकोली माला" म्िणतात. 
ब) गोव्यातील कॅसलरॉक पट्या उत्तरेकडे ससिंिुदुगव लजल्ह्यात पसरलेला आि.े त्यास बाांदामाला खडकततर म्िणतात. 
क) या धतन्िी खडकमालामध्ये दाब व तापमानातील बदलामुळे रूपाांतररत खडक धनमावण झालेले आिते 
1) फक्त अ     2) अ आणण ब 
3) ब आणण क     4) एकिी नािी 
 
 
4. खालील हविाने तपासा. 
अ) पृथ्वीच्या अांतरांगात जाताांना तापमान 100 मीटसवला 3°  या दराने वाढते. 
ब) अांतरांगात जाताना वाढणारे तापमान घटत्या दरात वाढते. 
क) पृथ्वीच्या अांतरांगात जाताांना खोलीनुसार दाब वाढतो. िा दाब अांतरांगात जाताांना वाढत्या दराने वाढतो. 
1) केवळ अ बरोबर     2) अ आणण ब बरोबर 
3) अ आणण क बरोबर    4) वरील सवव बरोबर 
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5. उष्ण कहटबांिीय गवताळ प्रदेिाच्या (सवॅ्िाना) वलैिष्याबाबत चुकीच ेहविान कोणते? 
1) मिाराष्टर ातील पजवन्य छायेचा, व्दीपकल्पीय पठार हवभाग या प्रदेिाांचा समाविे िोतो. 
2) उच्च तापमान कक्षा ITCZ आणण उपोष्ण कहटबांिीय उच्च दाबपट्या िी िवामान वलैिष्ये आढळतात. 
3) बदाऊन (सिारा), बुिमेन (कलिारी), अबाओरीजीन्स (ऑतरते्रलया) याांचाअधिवास 
4) झाड, चराऊ कुरणे, मिाकाय िाकािारी प्राणी, तृणभक्षी, माांसभक्षी तसेच प्राण्याांच्या मृताविेषावर जगणारे प्राणी या प्रदेिात 
जातत आढळतात. 
 
 
6. खालील हविाने हवचारात घ्या. 
अ) सांयुक् त राष् रपररषदेच्या रचनेत िवामानबदला सांदभावने (  9 मे 1992 साली ररओ दी जनेररओ येथील वसुांिरा 
पररषदेत सवव राष् राांचा आांतरराष् रीय पयाववरण करार त वीकारण्यात आलेला आि.े 

ब) वातावरणातील स्त थताांबरात (  असलेल् या ओझोन वायूचे सांरक्षण करण्याबाबत मॉन्रअेल करार 1987 साली 
झाला िोता. 
1) अ बरोबर, ब चूक    2) ब बरोबर, अ चूक 
3) दोन्िी बरोबर     4) दोन्िी चकू 
 
 
7. ॲमेझॉन जांगल तेथ ेलागलेल्या वणव्याांमुळे नकुतेच चचेत िोते त्याबाबत पुढीलपैकी काय खरे नािी? 
अ) दलक्षण अमेररकेत स्तथत असलेल्या या जांगलाचे क्षेत्रफळ (Area) 70 लाख चौ. हकमी आि.े 
ब) ॲमेझॉन ि ेजांगल एकूण 9 देिाांमध्ये समाहवष्ट आि.े 
क) या जांगलाचा 30% भाग ब्रालझल देिात आि.े 
1) केवळ अ बरोबर     2) अ आणण ब बरोबर 
3) अ आणण क बरोबर    4) सवव बरोबर 
 
 
8. अ) उत्तर भारतीय मैदान िा प्राकृधतक हवभाग पत्रिमेकडे राजतथान-पांजाबपासून पूवकेडे आसामपयंत पसरला आि.े 
ब) भारताच्या पत्रिम बांगाल राज्याचा बहुताांि भाग व बाांग्लादेि धमळून गांगा-ब्रम्िपुत्रा प्रणालीचा त्रत्रभुज प्रदेि बनतो. 
क) थरच ेवाळवांट िा प्रदेि अरवलीपववत व हदल्ली डोंगर राांगा याांच्या पत्रिमेकडे पसरलेला आि.े 
वरीलपैकी कोणते/ती हविान/ने बरोबर आि/ेत? 
1) फक्त अ     2) अ आणण ब 
3) ब आणण क     4) अ आणण क 
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9. पुढीलपैकी कोणत्या गटातील लजल्ह्याांची सीमा मध्य प्रदेि या राज्याला लागून आि?े 
1) गोंहदया, जळगाव, िुळे    2) नांदुरबार, नालिक, िुळे 
3) चांद्रपूर, जळगाव, बुलडाणा    4) अमरावती, नागपूर, गडत्रचरोली 
 
 
10. हदलेल्या वणवनावरून वनाांचा प्रकार ओळखा. 
अ) एकाच जागी अनके प्रकारचे वृक्ष गदी करून वाढलेले असतात. 
ब) कािी प्रदेिात सूयवप्रकािदेखील खाली येऊ िकत नािी. 
क) वृक्षाांची उांची 45 ते 60 मीटरपयंत असते. 
1) उष्ण कहटबांिीय सदािररत वने   2) उष्ण कहटबांिीय आद्रव पानझडी वने 
3) उष्ण कहटबांिीय िुष्क पानझडी वने   4) उपउष्ण कहटबांिीय आद्रव पानझडी वन े
 
 
11. खालील हविान ेअभ्यासा. 

अ) मिाराष्टर ाचे िवामान उष्णकहटबांिीय मोसमी (  प्रकारचे आि.े 
ब) कोकणात आणण पठाराांच्या पत्रिम भागात हिवाळ्यात िवा जवळजवळ कोरडी असते. 
क) हवदभावतील एकूण पावसापकैी सुमारे 15% ते 17% पाऊस हिवाळ्यात पडतो. 
1) फक्त हविान अ बरोबर    2) हविान अ आणण ब बरोबर आि े
3) फक्त हविान क बरोबर आि े   4) हविान अ आणण क बरोबर आिते 
 
 
12. खालीलपैकी कोणते कोकणातील नद्याांचे चकुीचे वलैिष्य आिे? 
1) या नद्या वगेान ेवाित येतात. 
2) या नद्याांनी केलेले उध्वव खणन ि ेपार्श्व खणनापेक्षा जातत आि.े 
3) त्रत्रभूज प्रदेि धनमावण करत करत खाड्ाांची धनर्मिंती करतात. 
4) यापैकी एकिी नािी. 
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13. खालील हविान ेहवचारात घ्या. 
अ) मिाराष्टर ात सापडणारे लोि खधनज िमेेटाईट तवरूपात सापडते. 
ब) पूवव हवदभावतील चांद्रपूर, गडत्रचरोली, नागपूर व गोंहदया या लजल्ह्याांमध्ये जाांभा खडकात लोि खधनज आढळते. 
1) हविान अ बरोबर आि.े    2) हविान ब बरोबर आि.े 
3) हविान अ आणण ब बरोबर    4) हविान अ आणण ब बरोबर नािीत. 
 
14. अ) समृद्ध लोिखधनजाच्या साठ्याबाबत भारत जगातील एक अगे्रसर देि आि.े 
ब) भारतातील लोिखधनजात सल्फर व फॉतफरसचे प्रमाण अल्प असल्याने लोि हवतळणे सोपे जाते. 
क) िमेेटाइट जातीच्या लोिाच ेसाठे गोवा, राजतथान, झारखांड, कनावटक, आांध्र प्रदेि-तेलांगण राज्याांत आिते. 
वरीलपैकी कोणते/ती हविान/ने बरोबर आि/ेत? 
1) फक्त अ     2) अ आणण ब 
3) ब आणण क     4) एकिी नािी 
 
 
15. जोड्ा जळुवा. 

 
 
 
 
 

1) 
2) 
3) i

4) 
 
 
16. सािारणपणे भारताच्या मध्यवती भागात वसलेल्या मिाराष्टर  राज्याचा रेखावृत्तीय हवततार हदलेल्या पयावयामिून ओळखा. 
1) 72° 36' पूवव ते 82°54' पूवव     2) 15° 48' उत्तर ते 22° 6' उत्तर  
3) 70° 20' पूवव ते 80° 54' पूवव     4) 72° 36' पू. ते 80° 54' पूवव 
 
 

गट ‘अ’ गट ‘ब’ 
a.   भाटघर िरण      i) दलक्षण पूणाव नदी 
b.   येलदरी िरण  ii)  कृष्णा नदी 
c.   िोम िरण iii)  येळवांडी नदी                  
d.   सायखेड िरण iv)  खुनी नदी 
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17. योग्य हविाने धनवडा. 
अ) भीमा नदी सह्याद्रीमध्ये उगम पावून सुमारे 500 हक.मी. पूवसे वाित जाते आणण कनावटकात कृष्णा नदीस धमळते.  
ब) भीमा नदीच्या उत्तरेस सातमाळा असजिंठा व दलक्षणेस असलेल्या िांभू मिादेव डोंगरराांगाांमुळे धतचे खोरे मयावहदत झाले आि.े  
1) फक्त अ       2) फक्त ब 
3) दोन्िी अ आणण ब     4) दोन्िी नािी 
 

 
18. भूकां प मापनाच्या माकेली श्रणेी (Mercalli Scale) यामध्ये पुढीलपैकी कोणत्या बाबीचा हवचार केला जातो? 
अ) भूकां पनाभीचे तथान (Hypocenter)  
ब) प्राथधमक आणण हीतीय लिरचेच ेआकडे (Readings of Primary and Secondary Waves)  
क) भकूां पामुळे झालेला हवनाि (Destruction)  
ड) भूकां प कोणाकोणाला कसा-कसा जाणवला याची तथ्ये  
1) अ, ब       2) ब, क  
3) अ, ब, क      4) क, ड 
 
 
19. पुढील दोन हविानाांचा हवचार करा. 
(A) दोन्िी अिवगोलात 10° ते 20° अक्षाांिात वाळवांट आिते 
(B) 10° ते 20° अक्षाांिात पावसापेक्षा बाष्पेचे प्रमाण अधिक आि.े 
पयावयी उत्तरे: 
1) दोन्िी (A) व (B) खरे आिते व (B) ि े(A) चे कारण आि.े 
2) दोन्िी (A) व (B) खरे आिते परांतु (B) ि े(A) चे कारण नािी 
3) केवळ (A) खरे आि े
4) केवळ (B) खरे आि े
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20. जोड्ा लावा:  
 
 
 
 
 

1) (
2) (
3) (
4) ( ) 
 
21. गांगेच्या पुढीलपैकी कोणत्या उपनद्या या भारतीय पठारी प्रदेिावरून उगम पावतात व पुढे गांगेला येऊन धमळातात? 
1) घागरा, िोण, कोसी     2) िोण        
3) गांडक, कोसी      4) मिानांदा, बेटवा, िोण 
 
 
22. ‘हदवी’ बेट कोणत्या नदीच्या त्रत्रभुज प्रदेिात तयार झालेले आिे? 
1) हुगळी      2) कावरेी  
3) मिानदी      4) कृष्णा 
 
 
23. कावरेी नदीबाबत योग्य हविान/ने दिवहवणारा पयावय धनवडा. 
अ) ती कनावटक राज्याच्या कूगव लजल्ह्यातील ब्रह्मधगरी डोंगरावर उगम पावते. 
ब) धतच्या प्रवािाची हदिा अनेक वळेा एकदम बदललेली हदसते. 
क) धतच्या पात्रात 'श्रीरांगपट्यण' बेट तयार झाले आि.े 
ड) दलक्षण भारतातील प्रमुख असणारी िी नदी एकूण 805 हकमी लाांबीची आि.े 
1) अ, ब, क व ड      2) ब, क व ड  
3) अ, ब व ड      4) अ व क फक्त 
 
 

गट ‘अ’ गट ‘ब’ 
a.    टोनहकनचे आखात      i)   आकव हटक मिासागर 
b.    पर्ििंयाचे आखात        ii)   त्रचनी समुद्र 
c.    अकाबाचे आखात        iii)  कििंदी मिासागर 
d.    ओबचे आखात           iv)  ताांबडा समुद्र 
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24. खालीलपैकी कोणती नदी कावरेी नदीला ताधमळनाडू राज्यात येऊन धमळत नािी? 
1) भवानी      2) िमेावती  
3) नोईल       4) अमरावती 
 
 
25. पवनउजाव धनर्मिंतीिी धनगडीत खालील हविानाांतून योग्य हविान/न ेदिवहवणारा पयावय धनवडा. 
अ) चकाला पवन ऊजाव धनर्मिंती प्रकल्प 108 मेगावटॅ क्षमतेचा आि.े 
ब) अिमदनगर लजल्ह्यामध्ये खाांडके पवन ऊजाव धनर्मिंती प्रकल्प 312 मेगावटॅ क्षमता असणारा प्रकल्प आि.े 
1) अ       2) ब        
3) दोन्िी       4) एकिी नािी 
 
 
26. मिाराष्टर  आर्थिंक पािणी 2019 नुसार नवीकरणीय ऊजेच्या स्रोताांच्या सांभाव्य व तथाधपत क्षमतेनुसार उतरता क्रम लावा. 
अ) सौरऊजाव                                                 ब) औद्योधगक कचरा 
क) त्रचपाडापासून सिवीज धनर्मिंती                    ड) लघ ुजलहवद्युत प्रकल्प  
1) अ, ब, क, ड      2) क, अ, ड ,ब 
3) ड, ब, अ, क      4) अ, ड, क, ब 
 
 
27. अ) मुांबई ििर लजल्िा िा सवावत कमी क्षेत्रफळ असणारा लजल्िा आि.े 
ब) सवावधिक क्षेत्रफळ असणारा लजल्िा िा अिमदनगर आि.े 
1) अ बरोबर, ब चूक     2) अ चकू, ब बरोबर  
3) अ आणण ब दोन्िी बरोबर      4) अ आणण ब दोन्िी चकू 
 
28. समान अक्षवृत्तावर असून सुद्धा मुांबई ििराच ेतापमान नाांदेड ििरापेक्षा कमी आि ेकारण..... 
1) मुांबई ििराचे क्षेत्रफळ कमी आि े   2) मुांबई ििराजवळ समुद्र हकनारा आि.े 
3) वरीलपैकी एकिी नािी.    4) वरील 1 व 2 दोन्िीिी. 
 
29. अयोग्य हविाने धनवडा. 
अ) मिाराष्टर ाच्या भौगोत्रलक तथानामुळे सांपूणव मिाराष्टर ात धमळणारा सवव पाऊस िा नैऋत्य मोसमी वाऱयाांपासूनच धमळतो.  
ब) िवामानाच्या दृष्टीकोनातून मिाराष्टर ाचा दलक्षण भाग उष्णकटीबांिात तर उत्तर भाग समिीतोष्ण कहटबांिात मोडतो.  
1) फक्त अ      2) फक्त ब 
3) दोन्िी अ आणण ब       4) दोन्िी नािी 
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30. उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेिाच ेभाांगर, खादर, तराई  भाबर असे हवभाग पाडता येतात. ____ हवभाग िा सवावत नवीन/तरुण 
(Young alluvium) गाळाचा प्रदेि म्िणून ओळखला जातो. 
1) तराई        2) भाबर   
3) भाांगर       4) खादर 
 
 
31. मिाराष्टर ात गव्याांची सांख्या सवावधिक असलेले व 2012 साली युनेतकोने जागधतक वारसा यादीत समाहवष्ट केलेले व भोगावती 
नदीच्या पररसरात असलेले अभयारण्य पुढील पयावयामिून धनवडा.  
1) माळढोक     2) दाजीपूर अभयारण्य  
3) चाांदोली राष्टर ीय उद्यान    4) गुगामल राष्टर ीय उद्यान 
 
 
32. अयोग्य हविाने धनवडा. 
अ) ज्वारी ि ेमिाराष्टर ातील पठारी प्रदेिातील प्रमुख पीक आि.े  
ब) खररपातील ज्वारीला सववसािारणपणे िाळू तर रब्बीतील ज्वारीला जोंिळ असे म्िटले जाते.  
1) फक्त अ     2) फक्त ब 
3) दोन्िी अ आणण ब      4) दोन्िी नािी 
 
 
33. मिाराष्टर ात भीमा नदी खालीलपैकी कोणत्या दोन डोंगरराांगेदरम्यान वािते? 
1) सातपुडा-मिादेव डोंगर     2) सातपुडा पववत-सातमाळा डोंगर  
3) सातमाळा डोंगरराांगा-िररिांद्र बालाघाट   4) िररिांद्र बालाघाट-िांभू मिादेव डोंगर 
 
 
34. गोदावरी नदी खोरे खालीलपैकी कोणत्या दोन डोंगरराांगे दरम्यान आि?े 
1) सातपुडा-सातमाळा    2) सातपुडा-असजिंठा  
3) सातमाळा-िररिांद्र बालाघाट    4) िररिांद्र बालाघाट-िांभू मिादेवडोंगर 
 
35. योग्य पयावय धनवडा. 
अ) तापी िी मिाराष्टर ातील सवावधिक लाांबीची पत्रिम वाहिनी नदी आि े. 
ब) तापी नदी मिाराष्टर ातील सवावधिक गाळ असलेले नदी खोरे आि.े 
1) अ व ब दोन्िी योग्य    2) अ व ब अयोग्य  
3) अ योग्य ब अयोग्य     4) अ अयोग्य ब योग्य. 
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36. खालीलपैकी चकुीची जोडी ओळखा. 
1) भांडारदरा-ज्ञानेर्श्र सागर    2) उजनी-यिवांत सागर  
3) जायकवाडी-नाथसागर    4) कोयना-लिवाजी सागर 
 
37. आम्रसरी सांदभावत खालील हविाने लक्षात घ्या. 
अ) प्रचांड तापमानामुळे कमी दाबाचा पट्या धनमावण िोतो. त्यामुळे पूवव मोसमी सरी पडतात.  
ब) आम्रसरी सािारणत: मे महिन्यात बरसतात.  
क) कनावटक व केरळमध्ये िोणारे मान्सूनपवव पजवन्य ि ेआम्रसरी िोत.  
1) फक्त क      2) फक्त अ आणण क  
3) क आणण ब     4) वरीलपैकी सवव 
 
38. खालील हविानाांचा हवचार करा आणण योग्य हविाने ओळखा. 
अ) मान्सूनचा कालखांड दलक्षण भारताकडून उत्तर भारताकडे गेल्यास कमी-कमी िोत जातो.  
ब) उत्तर भारतामध्ये पूवकेडून पत्रिमेकडे गेल्यास वार्षिंक पजवन्याचे प्रमाण कमी-कमी िोत जाते.  
1) फक्त अ      2) फक्त ब   
3) अ आणण ब       4) याांपैकी नािी 
 
 
39. भारतात पयाववरण व वन मांत्रालय आणण आय.आय.टी. हदल्ली याांनी 2019 मध्ये एकत्रत्रतपणे देिातील प्रदूधषत ििराांचे 
सवके्षण केले आि.े या सवके्षणानसुार मिाराष्टर ातील चढत्या क्रमातील प्रदूधषत ििरे कोणती? 
1) चांद्रपूर - डोंधबवली - औरांगाबाद – तारापूर  2) चांद्रपूर - औरांगाबाद - डोंधबवली - तारापूर 
3) तारापूर - औरांगाबाद - डोंधबवली- चांद्रपूर  4) तारापूर - चांद्रपूर - औरांगाबाद - डोंधबवली 
 
 
40. भारतात मध्ये खालीलपैकी कोणत्या राज्याची लोकसांख्या सवावत कमी आिे? 
1) गोवा       2) अरुणाचल प्रदेि  
3) नागालँड       4) लसस्क्कम 
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41. खालील हदलेल्या वणवनावरून प्रकार ओळखा. 
अ) या प्रकारची वने वार्षिंक 100 ते 150 सेमी पजवन्य असणाऱया प्रदेिात आढळतात . 
ब)पांजाब िररयाणा थरचे वाळवांट या भागात िी वने पिावयास धमळतात . 
क)याांची उांची जातत असते . 
ड)पावसाळ्यात िी वनतपती हिरवीगार हदसतात आणण कोरड्ा वातावरणात वनतपतींची पाने गळून जातात . 
1) उष्णप्रदेिीय सदािररत वने     2) उष्ण प्रदेिीय पानझडी वने  
3) उष्णप्रदेिीय िुष्क पानझडी वने     4) उष्णप्रदेिीय काटरेी वन े
 
 
42. डोंगराळ /पववतीय समिीतोष्ण कहटबांिीय वने याांचा खालीलपैकी कोणता उपप्रकार आिे? 
1) डोंगराळ /पववतीय समिीतोष्णआद्रव वन े  2) हिमालयीन आद्रव समिीतोष्ण कहटबांिीय वन े
3) हिमालय िुष्क समिीतोष्ण कहटबांिीय वने   4) वरील सवव 
 
 
43. उष्णकहटबांिीय सदािररत वने मिाराष्टर ाचा खालीलपैकी कोणत्या भागात आढळतात? 
1) सह्याद्री पववताचा प्रदेि     2) गाहवलगड टकेड्ा  
3) गडत्रचरोली लजल्ह्याचा भाग     4) वरील सवव 
 
44. मिाराष्टर ात खालीलपैकी कोणत्या झाडापासून व्यापारी दृष्या मित्वाचा कडिंक तयार केला जातो? 
1) बाभुल       2) मोयन  
3) घेवडा        4) कां डोल 
 
45. भारतीय ीीपकल्प व मैदानी भागातून जसजसे वायव्येकडे जाव ेतसतसे पावसाचे प्रमाण __________ 
1) वाढत जाते.     2) कमी िोत जाते.  
3) स्तथर रािते.     4) यापैकी नािी 
 
 
46. मोसमी वारे पत्रिम घाटावरून पूवकेडे उतरल्यानांतर पावसाचे प्रमाण कमी िोत जाते व पुन्िा पूवकेडे हवदभावत वाढत जाते 
कारण _____ 
1) कोळसा खाणींमुळे तेथे प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे 
2) तेथे जांगलाांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे 
3) बांगालच्या उपसागरावरील वाऱयाच्या िाखचे्या पूरक उपयोगामुळे  
4) पत्रिमेकडून वाित येताना वाऱयाांनी जधमनीवरील पाण्याकडून घेतलेल्या बाष्पामुळे. 

https://t.me/aakarupscmpsc


13 
  A 

कच्च्या कामासाठी जागा /  

47. खालील हविानाांचा हवचार करा. 
अ) हिवाळ्यात उत्तर भारताच्या तलुनेत ीीपकल्पीय भारतामध्ये िवचेे तापमान खूप जातत असते त्यामुळे तेथे िवचे्या दाबाचे 
प्रमाण कमी असते. 
ब) ताधमळनाडूमध्ये हिवाळ्यात ईिान्य मान्सून वाऱयामुळे पाऊस पडतो. 
1) हविान अ बरोबर        2) हविान ब बरोबर  
3) हविान अ, ब बरोबर     4) हविान अ, ब चकू 
 
 
48. अरबी समुद्रा वरील वाऱयाांची एक िाखा कच्छ व पत्रिम राजतथानात जाते तरीिी त्या ठठकाणी अधतिय कमी पाऊस पडतो 
कारण ________ 
1) कच्छ मध्ये वारे अडवण्यासाठी डोंगरराांगा नािीत. 
2) अरवली पववताची हदिा वाऱयाला समाांतर आि.े 
3) त्या भागात उत्तरेकडे उष्ण व कोरडी िवा असते. 
4) वरीलपैकी सवव करणे त्याच ेयोग्य तपष्टीकरण देतात. 
 
 
49. मिाराष्टर ात कविंध्यश्रेणी प्रकारातील खडक खालीलपैकी कोणत्या लजल्ह्यात/लजल्ह्याांत आढळतात? 
1) कोल्िापूर, ससिंिुदुगव, यवतमाळ   2) चांद्रपुर 
3) नागपूर, भांडारा, ससिंिुदुगव    4) नागपूर, चांद्रपूर, विाव 
 
 
 
50. मान्सून आगमनाच्या सांदभावत पुढील हविाने हवचारात घ्या. 
अ) भारतात मान्सूनचे आगमन दोन िाखाांच्या माध्यमातून िोते.  
ब) अरबी समदु्रावरून येणारी मान्सनूची िाखा प्रथम केरळ राज्याच्या हकनाऱयास दाखल िोते.  
क) मिाराष्टर ाच्या हकनारपट्यीस सािारणत: मान्सूनचे आगमन 7 जूनला िोते.  
ड) मुांबईत मान्सूनचे आगमन सववसािारपणे जूनच्या पहिल्या आठवड्ात िोते.  
1) अ, ब, क योग्य     2) अ, ब, क, ड योग्य  
3) अ, ब, ड योग्य       4) ब, ड योग्य 
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51. मान्सून काळातील पजवन्याहवषयी पुढीलपैकी कोणते हविान अयोग्य आिे? 
1) राज्यात सवावत कमी पावसाची नोंद पुसेसावळी येथे झालेली आि.े  
2) 27 जुलै 2005 रोजी 24 तासात साांताकु्रझ (मुांबई) येथे हवक्रमी पावसाची नोंद झाली िोती.  
3) पावसाळ्यात सवावधिक सरासरी पाऊस रत्नाधगरी लजल्ह्यात िोतो.  
4) मान्सून कालाविीत सवावधिक पावसाचे प्रमाण गगनबावडा येथे असते. 
 
 
52. पत्रिम घाटात उगम पावून अरबी समुद्राला जाऊन धमळणाऱया जलधनतसार प्रारूपाला काय म्िणतात? 
1) काटकोनी जलधनतसारण प्रारूप     2) आयताकृती जलधनतसारण प्रारूप 
3) समाांतर जलधनतसारण प्रारूप    4) वृक्षाकृती जलधनतसारण प्रारूप 
 
 
53. मिाराष्टर ातील खालील प्रदेिाांचा पजवन्यमानानुसार चढताक्रम लावा 
अ) मिाराष्टर  पठार 
ब) सह्याद्री घाटमाथा 
क) कोकण हकनारपट्यी 
ड) पूवव हवदभव 
इ) सह्याद्रीचा पूवव उतार 
पयावयी उत्तरे : 
1) इ-ड-अ-ब-क     2) ब-क-ड-इ-अ 
3) ड-इ-अ-क-ब     4) इ-अ-ड-क-ब 
 
54. बांगालच्या उपसागरात धमळणारी/ऱया नदी/द्या कोणती/त्या? 
1) गोदावरी     2) कृष्णा 
3) मिानदी     4) वरील सवव 
 
 
55. कोकण भागात ....... या प्रकारची मृदा आढळते.  
1) जाांभी                 2)  रेगूर 
3) काळी मदृा           4)  वालुकामय 
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56. _____ ि ेबांगालच्या उपसागरातील बेट आि.े 
1)  लक्षीीप     2)  धमधनकोय 
3) अधमनीहदवी     4) अांदमान 
 
57. खालील मिासागराांचा त्याांच्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने कमी ते जातत असा क्रम दिववणारा पयावय धनवडा. 
1) पॅलसधफक मिासागर-अटलाांहटक मिासागर-कििंदी मिासागर-दलक्षण मिासागर-आकिटिंक मिासागर 
2) पॅलसधफक मिासागर-कििंदी मिासागर-अटलाांहटक मिासागर-दलक्षण मिासागर-आकिटिंक मिासागर 
3) आकिटिंक मिासागर-दलक्षण मिासागर-अटलाांहटक मिासागर-कििंदी मिासागर-पॅलसधफक मिासागर 
4) आकिटिंक मिासागर-दलक्षण मिासागर-कििंदी मिासागर-अटलाांहटक मिासागर-पॅलसधफक मिासागर 
 
 
58. योग्य जोड्ा लावा. 

 
 
 
 
 

पयावयी उत्तरे: 
1) अ-1, ब-2, क-3, ड-4    2) अ-2, ब-1, क-3, ड-4 
3) अ-1, ब-4, क-3, ड-2    4) अ-4, ब-2, क-3, ड-1 
 
 
59. योग्य हविाने दिववणारा पयावय धनवडा. 
अ) अमावतयेला-पौर्णिंमेला िोणारी उिाणाची भरती-ओिोटी याांत भरती िी सरासरीपेक्षा जातत असते तर ओिोटी िी सरासरीपेक्षा 
कमी असते. 
ब) अष्टमीला िोणारी भाांगाची भरती-ओिोटी याांत ओिोटी िी सरासरीपेक्षा जातत असते तर भारती िी सरासरीपेक्षा कमी असते. 
पयावयी उत्तरे: 
1) फक्त अ     2) फक्त ब 
3) अ आणण ब दोन्िी    4) अ आणण ब दोन्िी नािी 
 
 
 
 

गट ‘अ’ गट ‘ब’ 
अ.    चुनखडक 1)    सांगमरवर 
ब.     वाळूचा खडक     2)    क्वाटवझाईट 
क.    कोळसा 3)    हिरा 
ड.     बेसाल्ट 4)    ॲस्म्फबोलाईट 
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60. सािारणपणे दोन भरती-ओिोटींमिील आांतर सािारणपणे हकती वळेाचे असते? 
1) 6 तास     2) 11 तास 35 धमधनट े
3) 12 तास     4) 12 तास 25 धमधनट े
 
 
61. भुपेन िजारीका पूल खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आिे? 
1)  लसक्कीम, आसाम    2) मणणपूर, मेघालय 
3) मेघालय, अरुणाचल प्रदेि    4) अरुणाचल प्रदेि, आसाम 
 
 
62. िलेॅचा िूमकेतू दर _____ वषांनी हदसतो. 
1) 50      2) 70 
3) 76      4)  86 
 
63. पृथ्वीचे खांहडय कवच ि ेखालीलपैकी कोणत्या मूलद्रव्याांनी बनलेले असते? 
1) लसत्रलका आणण ॲल्युधमधनयम   2) लसत्रलका आणण मॅग्नेलियम 
3) बेसॉल्ट आणण गॅब्रो    4) ग्रॅनाईट 
 
 
64. एखाद्या ठठकाणी पजवन्यस्तथती धनमावण िोण्यासाठी वातावरणातील खालीलपैकी कोणता घटक सवावत मित्त्वाचा असतो? 
1) ढग      2) बाष्प 
3) वातावरण     4) अक्षवृत्तीय तथान 
 
65. भारतात समुद्रसपाटीच्या अभ्यासासाठी कोणत्या ििरातील समुद्रसपाटीची सरासरी उांची िून्य मानली जाते? 
1) कोचीन     2) कोलझकोडे 
3) चेन्नई      4) भुवनेर्श्र 
 
 
66. मिाराष्टर ातील खालीलपैकी कोणता प्राकृधतक प्रदेि िा धनत्रित पजवन्याचा भाग म्िणून ओळखला जातो? 
1) पत्रिम मिाराष्टर      2) कोकण 
3) खानदेि     4) हवदभव 
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67. खालील नदीच ेनाव ओळखा: 
(अ) मध्य प्रदेिात उगम िोतो. 
(ब) विाव नदीिी सांगम झाल्यावर प्राणहिता म्िणून ओळखली जाते. 
(क) चांद्रपूर-गडत्रचरोली लजल्ह्याांच्या उत्तर-दलक्षण सीमाांची धनर्मिंती करते. 
(ड) पेंच व बाघ ह्या उपनद्या आिते. 
1) प्राणहिता     2) इांद्रावती 
3) विाव      4) वनैगांगा 
 
68. राष्टर ीय मिामागव क्र.6 िा राज्यातून ……….. असा जातो. 
1) िुळे-जळगाव-अमरावती-नागपूर-भांडारा  2) मुांबई-ठाणे-नालिक-िुळे 
3) मुांबई-पनवले -त्रचपळूण-कुडाळ   4) पुणे-इांदापूर-सोलापूर 
 
69. अ) धपत्रलयन ज्वालामुखी ि ेजगातील सवावत तीव्र ज्वालामुखी आिते. 
ब) नारकोंडम िा भारतातील मृत ज्वालामुखी आि.े 
क) माऊां ट मोनालोवा ि ेिवाईन ज्वालामुखीचे उदािरण आि.े 
पयावयी उत्तरे: 
1) फक्त अ बरोबर     2) ब आणण क बरोबर 
3) सवव बरोबर     4) ब चकू 
 
70. ओझोन या वायूचा थर वातावरणातील खालीलपैकी कोणत्या थरात असतो? 
1) तपाांबर     2) मध्याांबर 
3) स्तथताांबर     4) आयनाांबर 
 
71. गांगा नदीची सवावधिक लाांबी कोणत्या राज्यात आिे? 
1) उत्तराखांड          2) उत्तर प्रदेि        
3) धबिार           4) पत्रिम बांगाल 
 
 
72. अयोग्य हविानाचा पयावय धनवडा. 
1) दलक्षण पठारात गोदावरीचे खोरे दुसरे सवांत मोठे खोरे असून ते भारताचे 15% क्षेत्र व्यापते. 
2) गोदावरीनांतर कृष्णा नदीच ेखोरे सवांत मोठे आि.े 
3) मिानदीच ेखोरे पठारातील धतसरे सवांत मोठे खोरे आि.े 
4) यापैकी नािी. 
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73. एल धननोहवषयी पुढील हविानाांपैकी योग्य हविाने धनवडा. 
अ) एलधननो ि ेिवामान चक्रप्रामुख्याने अटलाांहटक मिासागरािी धनगडीत आि.े याचा प्रामुख्याने युरोपातील िवामानावर पररणाम 
िोतो. 
ब) पत्रिम पॅलसधफक मिासागरावरील उबदार पाणी जेव्िा हवषुववृत्तादरम्यान पूवलेा दलक्षण अमेररकेच्या हकनाऱयाकडे वाहू लागते 
तेव्िा एल धननो' ची सरुुवात िोते. 
1) फक्त अ       2) फक्त ब   
3) दोन्िी       4) दोन्िी नािी. 
 
 
74. खालीलपैकी कोणता हविषे गणुिमव उष्ण व दमट हवषुववृत्तीय िवामानात आढळत नािी?        
1) येथे हिवाळा नसतो 
2) दुपारी पाऊस पडतो 
3) वषवभर सारखेच (Uniform) तापमान असते 
4) प्रधतरोि पजवन्य 
 
 
75. खालील हविाने लक्षात घ्या. 
अ) जेव्िा ज्वालामुखीचा उदे्रक भूपृष्ठालाखोलवर पडलेल्या भेगेतून िोतो, तेव्िा त्यास कें द्रीय ज्वालामुखी म्िणतात. 
ब) कािी मृत ज्वालामुखींच्या मुखात जांगले वाढलेली आिते. 
क) ज्वालामुखीच्या उदे्रकाच्या वळेी हवहवि प्रकारचे घनरूप पदाथव बािरे पडतात, त्याांना पायरोक्लातट' (pyroclast) म्िणतात. 
वरील हविानाांपैकी अचूक हविाने धनवडा. 
1) (अ) व (ब)       2) (ब) व (क)  
3) (अ) व (क)       4) (अ), (ब) व (क) 
 
 
76. खालीलपैकी योग्य असणारी हविाने कोणती साांगता येतात? 
अ) पत्रिम घाटावर कािी भागाांमध्ये असणाऱया सपाट प्रदेिाला घाटमाथा असे सांबोिले जाते. 
ब) पस्चचम घाटाचा उत्तरेकडील गोव्यापयंतचा भाग प्रामुख्याने गॅनाइट व पहट्यताश्म खडकाांपासून बनलेला आि.े  
1) अ       2) ब  
3) दोन्िी      4) एकिी नािी 
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77. जमीनीमध्ये घुसलेला पाण्याचा अत्यांत चचिंचोळा त्रत्रकोणी हितसा म्िणजे काय? 
1) उपसागर      2) आखात  
3) सागर       4) यापैकी नािी 
 
 
78. खालीलपैकी योग्य हविान ेओळखा 
अ) मिाराष्टर ातील एकूण 20 लजल्ह्याांची सीमा इतर राज्याांना लागून आिते 
ब) मिाराष्टर ाची सवावधिक सीमा मध्यप्रदेि राज्याला लागून असून, सवावत कमी सीमा गोवा राज्याला लागनू आिे 
क) मध्यप्रदेि राज्याला मिाराष्टर ातील सवावधिक 7 लजल्ह्याांच्या सीमा लागून आिते 
पयावयी उत्तरे: 
1) फक्त अ बरोबर     2) अ आणण ब बरोबर 
3) वरीलपैकी सवव     4) फक्त क बरोबर 
 
79. कोकण प्रिासकीय हवभागातील सवावत उत्तरेकडील व दलक्षणेकडील तालुका कोणता? 
1) तलासरी, दोडामागव    2) जव्िार, दोडामागव 
3) मोखाडा, सावांतवाडी    4) तलासरी, वेंगुले 
 
 
80. खालीलपैकी योग्य हविान ेओळखा.(मिाराष्टर  सांदभावत) 
अ) सह्याद्री पववताची रुां दी उत्तरेकडून दलक्षणेकडे जाताना वाढत जाते 
ब) सह्याद्री पववताची रुां दी उत्तरेस 40-45 हकमी असून दलक्षणेस ती 90-95 हकमी आि े
पयावयी उत्तरे: 
1) अ बरोबर     2) ब बरोबर 
3) दोन्िी बरोबर     4) दोन्िी चकू 
 
81. त्रीवथाव िवामान हवभागानुसार मराठवाड्ाच्या पूवव भागात कोणत्या प्रकारचे िवामान आढळते? 
1) AM      2) BS 
3) AW      4) यापैकी नािी 
 
 
82. क्षेत्रफळानुसार मिाराष्टर ातील सवावत मोठे राष्टर ीय उद्यान कोणते? 
1) पेंच      2) गुगामल 
3) सांजय गाांिी     4) ताडोबा 
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83. खालीलपैकी योग्य हविान ेओळखा 
अ) सायमा प्रामुख्याने बेसाल्टचा बनलेला आि.े 
ब) सायमा मध्ये कािी प्रमाणात ग्रॅम्बो खडक आढळतो. 
पयावयी उत्तरे: 
1) अ बरोबर     2) ब बरोबर 
3) दोन्िी बरोबर     4) दोन्िी चकू 
 
84. वनाांमिील झाडाांच्या उांचीनुसार खालील प्रकाराांचा योग्य उतरता क्रम ओळखा. 
अ) उपोष्ण कहटबांिातील वने 
ब) उष्ण कहटबांिातील वन े
क) सतु्रचपणी वने 
ड) िुष्क पानझडी वने 
पयावयी उत्तरे: 
1) ब-ड-अ-क     2) क-अ-ड-ब 
3) ब-अ-ड-क     4) क-ड-अ-ब 
 
85. अयोग्य हविान दिववणारा पयावय धनवडा. 
1) मिाराष्टर ात सवावधिक प्रमाणात काळी मृदा आढळते. 
2) मिाराष्टर ाच्या उत्तर कोकण व दलक्षण कोकण या सांपूणव भागात जाांभी मृदा आढळते. 
3) सह्याद्री पववताच्या उत्तर भागात व मिाराष्टर ाच्या पूवसे विाव आणण वनैगांगा नद्याांच्या खोऱयात ताांबडी व धपवळसर मृदा आढळते. 
4) वरीलपैकी एकिी नािी. 
 
86. पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात भारतीय वाळवांटातील माांजर आढळून आली, िा व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या राज्यात आि?े 
1) उत्तर प्रदेि     2) छत्तीसगड 
3) मध्य प्रदेि     4) ताधमळनाडू 
 
87. खालीलपैकी कोणते हविान/हविाने बरोबर आिते? 
1) राष्टर ीय ग्रािक हदन दरवषी 24 हडसेंबर रोजी साजरा केला जातो. 
2) जागधतक ग्रािक िक्क हदन दरवषी 8 माचव ला साजरा केला जातो. 
पयावयी उत्तरे : 
1) 1 फक्त     2) 2 फक्त 
3) 1 आणण 2     4) वरीलपैकी एकिी नािी 
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88. ज्ञानपीठ पुरतकार बद्दल खालील हविाने हवचारात घ्या. 
i. प्रलसद्ध आसामी लेखक दामोदर मौझो याांना 2022 सालचा 57 वा ज्ञानपीठ पुरतकार जािीर झाला आि.े 
ii. हवख्यात कोकणी कवी नीलमणी फुकन याांना 2021 सालचा 56 वा ज्ञानपीठ पुरतकार धमळाला आि.े 
वरीलपैकी कोणती हविाने बरोबर आि/ेआिते? 
1) फक्त i     2) फक्त ii 
3) दोन्िी i आणण ii    4) i आणण ii दोन्िी नािी 
 
 
89. काझुवलेी वटेलँडला पयाववरण वन आणण िवामान बदल मांत्रालयाने 16 व ेपक्षी अभयारण्य म्िणून घोधषत केले आिे, ते 
खालील पैकी कोणत्या राज्यात आि?े 
1) ओडीसा     2) आांध्र प्रदेि 
3) तधमळनाडू     4) केरळ 
 
90. जागधतक हवषमता अिवाल 2022 बद्दल योग्य हविाने धनवडा. 
i . भारतातील सरासरी घरगुती सांपत्ती ₹ 9, 83, 010 आि.े 
i i . महिला कामगार उत्पन्नाचा वाटा 28% इतका आि.े 
i i i . भारत जगातील सवावत असमान देिाांपैकी एक आि.े 
1) फक्त  आणण     2) फक्त  आणण  
3) फक्त  आणण      4)  आणण  
 
 
91. खालीलपैकी कोणाला 2020 सालच्या आांतरराष्टर ीय बकुर पुरतकाराने सन्माधनत करण्यात आले आिे? 
1) ओल्गा टोकाझुकाव    2) जोखा अल्िाथी 
3) मेररके लुकास ररजनेव्िल्ड    4) डेस्व्िड हवला 
 
 
92. भारतातील आरोग्य सेवचेी कायवक्षमता, पररणामकारकता आणण पारदिवकता सुिारण्यासाठी खालीलपैकी कोणते अलभयान 
सरकारने 15 ऑगतट 2020 रोजी सुरू केले? 
1) राष्टर ीय हडलजटल आरोग्य अलभयान 
2) राष्टर ीय आयुष हवततारीकरण अलभयान 
3) प्रिानमांत्री आरोग्य अलभयान 
4) दीनदयाल उपाध्याय राष्टर ीय आरोग्य कायवक्रम 
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93. धमस युधनव्िसव 2021 चा ताज सजिंकणाऱया िरनाज सांि ूबद्दल खालील हविाने हवचारात घ्या. 
 िरनाज सांिूने इस्रायलमिील इलात येथे झालेल्या 70 व्या धमस युधनव्िसव 2021 मध्ये भारताचे प्रधतधनधित्व केले. 
 िरनाज सांिूच्या धमस युधनव्िसवचा हकताब सजिंकणारी लारा दत्ता नांतर दुसरी भारतीय महिला ठरली आि.े 

वरीलपैकी कोणती हविाने बरोबर आि/ेआिते? 
1) फक्त      2) फक्त  
3) दोन्िी  आणण     4)  आणण  दोन्िी नािी 
 
 
94. कालाजार रोगासांबांिी खालील हविानाचा हवचार करा- 
1). बांगालमिील अकरा लजल्ह्याांमध्ये काळा ताप ककिंवा 'कालाजार' आजाराची 65 प्रकरणे नोंदवली गलेी आिते. 
2). कालाझार ककिंवा स्व्िसेरल लीिमॅधनयालसस िा एक प्रोटोझोआन परजीवी रोग आिे, जो वाळूमाख्याांच्या चाव्याव्दारे पसरतो. 
वरीलपैकी कोणते हविान बरोबर आि/ेआिते? 
1) फक्त 1     2) फक्त 2 
3) 1 आणण 2 दोन्िी    4) 1 ककिंवा 2 नािी 
 
 
95. वततू आणण सेवा कर ( ) सांदभावत खालील हविानाचा हवचार करा- 
1) सोलर वॉटर हिटरवर 5% GST आकारला जात िोता जो सध्या सरकारने 15% पयंत वाढवला आि.े 
2) पीठ, पनीर आणण दिी याांसारख्या प्री-पॅकेज केलेल्या खाद्यपदाथांवर 5% वततू आणण सेवा कर ( ), नवीन दराांनुसार रू. 
5,000 पेक्षा जातत भाड्ाने घेतलेल्या िॉस्तपटलच्या खोल्या. 
वरीलपैकी कोणते हविान बरोबर आि/ेआिते? 
1) फक्त 1     2) फक्त 2 
3) 1 आणण 2 दोन्िी    4) 1 ककिंवा 2 नािी 
 
 
96. नवीन सांसद इमारत प्रकल्प तयार करण्याच ेकाम खालीलपैकी कोणत्या कां पनीला देण्यात आले आिे? 
1) टाटा प्रोजेक््स त्रलधमटडे    2) एल अँड टी 
3) अदानी इन्रातरक्चर    4) ररलायन्स इांडतरीज 
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97. देिातील पहिले गो-कॅधबनेट खालीलपैकीच्या कोणत्या राज्यान ेतथापन केले आि?े 
1) राजतथान     2) धबिार 
3) मध्य प्रदेि     4) उत्तराखांड 
 
 
 
98. ऑगतट 2020 मध्ये भारतातील पहिली हकसान रेल खालीलपैकी कोणत्या ििराांदरम्यान िावली? 
1) देवळाली ते दानापूर    2) हदल्ली ते अजमेर 
3) साांगोला ते मुजफ्फरनगर    4) कानपूर ते लखनऊ 
 
 
99. खालीलपैकी कोणते ठठकाण रामसार तथळाचा दजाव धमळवणारे मिाराष्टर ातील पहिले तथळ ठरले आिे? 
1) नाांदूर मिमेर्श्र अभयारण्य    2) लोणार सरोवर 
3) असजिंठा-एलोरा गफुा    4) औरम घाट 
 
 
100. कें द्र सरकारने राज्य आणण कें द्रीय कर आणण लेव्िीज (ROSCTL) च्या माफीसाठी कोणत्या क्षते्राची योजना माचव 2024 
पयंत वाढवली आि?े 
1) कृषी क्षेत्र     2) ऑटोमोहटव्ि क्षते्र 
3) खाण आणण उत्खनन क्षेत्र    4) वतत्रोद्योग क्षेत्र 
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