MAHARASHTRA STATE GK IMPORTANT QUESTIONS

महाराष्ट्र राज्य GK मागील वर्ााचे प्रश्न भाग-12: अर्ाव्यवस्र्ा
Q1. महाराष्ट्रात डॉ. पंजाबराव देशमुख योजना राबववण्याचा हेतू काय ?
(a) शेतमालाची वनयाात वाढववण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
(b) जलससंचनाकररता ववत्तीय मदत देण्यासाठी.
(c) शेतकऱयांना वेळेवर कजा फे डण्यास प्रोत्साहन म्हणून व्याजदरात सूट देण्यासाठी.
(d) शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी.
Q2. महात्मा फु ले कृ र्ी ववद्यापीठ खालीलपैकी कोणत्या वपकांच्या संशोधनाचे काम करते ?
(a) कापूस, गहू, डाळी, तेलवबया
(b) ऊस, ज्वारी, गहू
(c) वरीलपैकी दोन्ही
(d) यापैकी नाही
Q3. बाळासाहेब सावंत कृ र्ी ववद्यापीठ खालीलपैकी कोठे वस्र्त आहे?
(a) दापोली
(b) वचपळू ण
(c) बेलापूर
(d) वाशी
Q4. कोकण बृहत आराखडा सवमती कधी स्र्ापन करण्यात आली?
(a) 1973
(b) 1979
(c) 1984
(d) 1981
Q5. महाराष्ट्र राज्य वनयोजन मंडळाची स्र्ापना के व्हा करण्यात आली?
(a) 1972
(b) 1973
(c) 1974
(d) 1975
Q6 देशातील कोणते राज्य बँकांमधील ठे वी जमा करण्यात अग्रेसर आहे?
(a) गुजरात
(b) महाराष्ट्र
(c) के रळ
(d) पंजाब
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Q7. महाराष्ट्र सरकारच्या 2016-17 अंदाजपत्रकीय अंदाजानुसार राज्य सरकारच्या महसुलातील ववववध महसूल स्त्रोतांच्या
महत्त्वानुसार ववववध महसूल स्त्रोतांच्या सापेक्ष वाट्ांचा िम खालीलपैकी कोणता आहे ?
(a) राज्य उत्पादन शुल्क, वबिी कर, इतर कर
(b) वीज कर व शुल्क राज्य उत्पादन शुल्क, वाहन कर
(c) वविी कर, वशक्के आवण नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क
(d) वशक्के आवण नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, इतर
Q8. महाराष्ट्र राज्यातील कोकण ववभागाला खालील क्षेत्रात शाश्वत तुलनात्मक लाभ आहे.
(a) वन आवण खवनज संपत्ती
(b) शेती आवण कृ र्ी प्रक्रिया उद्योग
(c) कापड उद्योग
(d) मत्स्यपालन, फलोत्पादन, पयाटन
Q9 महावनर्माती महावहन आवण महाववतरण या तीन कं पन्या मधून तयार करण्यात आल्या आहेत:
(a) एम.एस.इ.बी. महाराष्ट्र राज्य ववद्युत मंडळ
(b) एम.पी.सी.बी. महाराष्ट्र प्रदूर्ण वनयंत्रण मंडळ
(c) एम.एस.एस.आय.डी.सी. महाराष्ट्र लघुउद्योग ववकास महामंडळ
(d) एम. एस. आर. टी. सी. महाराष्ट्र राज्य मागा पररवहन मंडळ
Q10. मायिोप्रोसेसर आधाररत प्रणाली प्रकल्प कोठे आहे ?
(a) द्रोणावगरी
(b) कु डाळ
(c) पुणे
(d) मुंबई
Q11. महाराष्ट्र राज्याने मुब
ं ई कु ळववहवाट अवधवनयम कधी संमत के ला?
(a) 1948
(b) 1952
(c) 1960
(d) 1955
Q12. सहकारी पद्धतीची शेती प्रर्म महाराष्ट्रातील, कोल्हापुर वजल्यात 100 वर्ाापव
ू ी चालू झाली. वतला काय म्हणतात?
(a) सहकारी कु ळ शेती
(b) फड
(c) संयुक्त शेती
(d) सामुदावयक शेती
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Q13. 2011 च्या जनगणनेनस
ु ार महाराष्ट्रातील सवाात जास्त साक्षर वजल्हा कोणता?
(a) मुंबई उपनगर
(b) मुंबई शहर
(c) अकोला
(d) नागपूर
Q14. भारतात 'मवहला व बाल ववकासासाठी एक स्वतंत्र ववभाग स्र्ापना करणारे पवहले राज्य कोणते ?
(a) के रळ
(b) क्रदल्ली
(c) पंजाब
(d) महाराष्ट्र
Q15 ववजय के ळकर क्रकतव्या ववत्त आयोगाचे अध्यक्ष होते?
(a) 12 व्या
(b) 13 व्या
(c) 14 व्या
(d) 15व्या
Q16. भारतात सवाप्रर्म कोणत्या राज्याने शून्याधाररत अंदाजपत्रकाची संकल्पना राबवली?
(a) उत्तर प्रदेश
(b) महाराष्ट्र
(c) राजस्र्ान
(d) के रळ
Q17. महाराष्ट्रातील गडवचरोली वजल्यातील मेंढा लेखा कशाकररता प्रवसद्ध आहे ?
(a) आक्रदवासींचे हक्क
(b) ग्राम स्वयंपूणाता
(c) कु पोर्ण मुक्ती
(d) सामुदावयक अन्नधान्य अवभकोश
Q18. खालीलपैकी कोणत्या बँकेला महाराष्ट्र राज्याची वनमंत्रक बँक म्हणून वनयुक्त
के ले?
(a) एसबीआय
(b) बीओबी
(c) बीओएम
(d) पीएनबी
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Q19. पुढील ववधानांचा ववचार करा.
1. महाराष्ट्र राज्यातील एकू ण रोजगारात सहकारी क्षेत्राचा वाटा 12.5% आहे.
2. हाराष्ट्रात 229 सहकारी शेतीसंस्र्ा असून त्याने 11000 हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे.
(a) के वळ 1 योग्य
(b) के वळ 2 योग्य
(c) दोन्ही योग्य
(d) एकही योग्य नाही
Q20. महाराष्ट्रात डाळ व तेलवगरण्या प्रामुख्याने........ येर्े आढळतात
(a) भंडारा, गोंक्रदया आवण गडवचरोली.
(b) ठाणे, रायगड आवण रत्नावगरी
(c) ववदभा, कोल्हापूर आवण सातारा
(d) ववदभा, मराठवाडा आवण खानदेश
Q21. महाराष्ट्र राज्यासंदभाात खालीलपैकी कोणते ववधान बरोबर आहे?
(a) सवा वपकांच्या बाबतीत हेक्टरी उत्पादकत्व सवाात जास्त आहे.
(b) कापसाची उत्पादकता सवाात जास्त आहे.
(c) ऊसाची उत्पादकता सवाात कमी आहे
(d) राष्ट्रीय पातळीपेक्षा जास्त उत्पादकता असणारे ऊस हे राज्यातील एकमेव पीक आहे.
Q22. महाराष्ट्र कृ र्ी स्पधाात्मकता कायािम कोणाच्या साहय्याने राबववला जातो ?
(a) जागवतक बँक
(b) आयएमएफ
(c) युएनडीपी
(d) एडीबी
Q23. महाराष्ट्राच्या औद्योवगक संरचनेतील 1991 नंतरच्या बदलांपक
ै ी एक प्रमुख बदल म्हणजे?
(a) ग्राहक वस्तूप्रधान उद्योगांची वाढ.
(b) ग्राहक वस्तूप्रधान उद्योगांकडू न भांडवली व पुनर्नामााण वस्तू उद्योगाकडे वस्र्त्यंतर.
(c) ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगांचे खाजगीकरण
(d) भांडवली वस्तू उद्योगाचा कमी होणारा वाटा.
Q24 दुष्काळ व्यवस्र्ापनासाठी महाराष्ट्रात कोणत्या कायािमाची अंमलबजावणी करण्यात आली?
(a) कावत्मक ग्रामीण ववकास कायािम
(b) ट्रायसेम
(c) सवाकर् पाणलोट क्षेत्र ववकास कायािम
(d) रोजगार हमी योजना
4

www.adda247.com/mr/

|

Adda247 मराठी App

|

https://t.me/Adda247Marathi

MAHARASHTRA STATE GK IMPORTANT QUESTIONS

Q25. ....... यामुळे भारताचे आर्र्ाक शक्ती कें द्र असा महाराष्ट्राचा सामान्यत: उल्लेख के ला जातो.
(a) बी.एस.इ. व एन.एस. ई
(b) गुंतवणुकीला पोर्क वातावरण
(c) वनयाातीत मोठा वाटा
(d) वरीलपैकी सवा
Q26. राजीव गांधी इन्फोटेक कोठे वस्र्त आहे?
(a) सहंजवडी, पुणे
(b) अंधेरी, मुंबई
(c) सचंचवड, पुणे
(d) वसन्नर, नावशक
Q27. महाराष्ट्र राज्य लघूउद्योग ववकास मंडळाची स्र्ापना कधी करण्यात आली?
(a) 1960
(b) 1961
(c) 1962
(d) 1963
Q28 महाराष्ट्र राज्य ववत्त महामंडळ लघू व मध्यम उद्योगांना जास्तीत जास्त क्रकती रुपयांचे कजा देऊ शकते ?
(a) 50 लाख
(b) 60 लाख
(c) एक कोटी
(d) 90 लाख
Q29. 14व्या ववत्त आयोगाच्या वशफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्याला कें द्र सरकारच्या कर उत्पन्नाचा इतका वाटा वमळालेला आहे.
(a) 17.959
(b) 5.521
(c) 9.665
(d) 7.548
Q30. ववदभा कोकण ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय कोठे आहे?
(a) मुंबई
(b) पुणे
(c) रत्नावगरी
(d) नागपूर
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उत्तरे
S1. Ans.(c)
Sol. डॉ. पंजाबराव देशमुख योजना – जुलै 2010
शेतकऱयांनी वेळेवर कजा फे डण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून व्याजदरात सूट
1 लाख – 0% व्याज
1 – 3 लाख – 2% व्याज
S2. Ans.(b)
Sol. महात्मा फु ले कृ र्ी ववद्यापीठ, स्र्ापना – 1968 (राहुरी)
संशोधन क्षेत्र – ऊस,ज्वारी, गहू
S3. Ans.(a)
Sol. बाळासाहेब सावंत कोकण कृ र्ी ववद्यापीठ, दापोली (1972)
संशोधन क्षेत्र - फलोत्पादन, खारवट जमीन, मत्स्य व्यवसाय इत्यादी
S4. Ans.(d)
Sol. ---------S5. Ans.(a)
Sol. स्र्ापना – 1972 (पुनराचना – 1995)
अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष – कायाकारी प्रमुख
S6. Ans.(b)
Sol: महाराष्ट्राचा एकू ण वाटा साधारण 25% आहे
नंतर क्रदल्लीचा िमांक लागतो.
S7. Ans.(c)
Sol. वविी कर – 60%
वशक्के व नोंदणी शुल्क – 14%
राज्य उत्पादन शुल्क – 9%
S8. Ans.(d)
Sol. ----------------
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S9. Ans.(a)
Sol .2005 साली एमएसईबी तून या कं पन्या वनमााण करण्यात आल्या
S10. Ans.(b)
Sol. -----------S11. Ans.(c)
Sol .कु ळाना संरक्षण आवण स्वावमत्व हक्क देण्यासाठी कायदा के ला
S12. Ans.(b)
Sol. ---------S13. Ans.(a)
Sol. मुंबई उपनगर – 89.9%
नागपूर – 88.4%
मुंबई शहर – 88.27%
अकोला – 88%
S14. Ans.(d)
Sol. स्र्ापना – जून 1993
S15. Ans.(b)
Sol. 12 व्या – सी. रंगराजन
13 व्या – ववजय के ळकर
14 व्या – वाय.व्ही.रेड्डी
15 व्या – एन के ससंग
S16. Ans.(b)
Sol. -शून्याधाररत अर्ासंकल्प – 1986 साली महाराष्ट्राने प्रर्म
S17. Ans.(a)
Sol. ---------S18. And (c)
Sol. बँक ऑफ महाराष्ट्र – आर्र्ाक पाहणी अहवाल
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S19. Ans.(c)
Sol. -----------S20. Ans.(d)
Sol. सवाावधक उत्पादन – लातूर, अमरावती, बुलढाणा
सवाावधक तेलवगरण्या – लातूर
S21. Ans.(d)
Sol .कापसाची सवाात जास्त उत्पादकता – गुजरात
ऊसाची सवाावधक उत्पादकता – महाराष्ट्र
S22. Ans.(a)
Sol. --------S23. Ans.(b)
Sol. ग्राहक वस्तू उद्योग = 1960-61 मध्ये 52% तर 2011-12 मध्ये के वळ 12%
पुनर्नामााण वस्तू = 1960-61 – 19% 2011-12 – 58%
S24. Ans.(c)
Sol. दुष्काळ व्यवस्र्ापनासाठी महाराष्ट्रात या कायािमाची सुरुवात करण्यात आली
S25. Ans.(d)
Sol. बीएसई ची स्र्ापना – 1877
एनएसई ची स्र्ापना – 1992
एफडीआय ची सवाावधक गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते
S26. Ans.(a)
Sol. हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा एसईझेड प्रकल्प आहे
S27. Ans.(c)
Sol. महाराष्ट्र राज्य लघूउद्योग ववकास मंडळ – 1962
लघुउद्योग ववत्तपुरवठा आवण तांवत्रक सहाय्य करणे
S28. Ans.(b)
Sol. एमएसएफसी – मुंबई, 1962
60 लाखांपयंत कजा देणे
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S29. Ans.(b)
Sol. अध्यक्ष – वाय व्ही रेड्डी
सवाावधक वाटा – उत्तरप्रदेश (17.959 %)
सवाात कमी – वसक्कीम (0.367%)
S30. Ans.(d)
Sol. महाराष्ट्रातील प्रादेवशक ग्रामीण बँक
प्रवताक- बँक ऑफ इंवडया
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