मोटार वाहन ववभाग, महाराष्ट्र राज्य
शिकाऊ अनज्ञ
ु प्ती चाचणी – प्रश्नसंच

Q.NO QUESTION

1

OPTION 1

पादचारी सडकपारच्या हॉर्न वाजवूर् पुढे जावे
ठिकाणी जेव्हा रस्ता
ओलाांडण्याच्या

OPTION 2

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वाहर्ाांचा वेग कमी करुर्, वाहर् थाांबवर्
ू पादचारी
हॉर्न वाजवूर् पुढे जावे

प्रततक्षेत लोक उभे

रस्ता ओलाांडप
े यंत

3

प्रततक्षा करावी त्यार्ांतरच
पढ
ु े जावे

असतील तेव्हा
2

OPTION 3

हे चचन्ह काय दर्नववते? थाांबा

वाहर्े उभी करण्यास बांदी दवाखार्ा पुढे आहे
1

3

एका अरुां द पुलाजवळ,

वेग वाढवूर् पूल

वाहर् त्या पुलावर

ओलाांडण्याचा प्रयत्र्

ववरुध्द बाजर्
ू े येणारे
प्रवेर् करण्याच्या

लवकरात लवकर

हे डलाईट चालू करुर् पूल समोरील वाहर् पूल
ओलाांडावा

करावा.

ओलाांडप
े यंत प्रततक्षा
3

करावी व त्यार्ांतर पढ
ु े
जावे

बेतात असेल तेव्हा
4

हे चचन्ह काय दर्नववते? डावीकडे रहा

डावीकडील बाजूस रस्ता

सक्तीर्े डावीकडे वळा

र्ाही

3
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Q.NO QUESTION

5

OPTION 1

वाहर्ास अपघात होवर्
ू वाहर्ासह र्जजकच्या
व्यक्तीस दख
ु ापत

पोलीस िाण्यात जावूर्

झाली असल्यास

अपघाताबाबत कळवावे.

OPTION 2

OPTION 3

वाहर् थाांबवर्
ू पोलीस

दख
ु ापतग्रस्ताांर्ा

िाण्यास कळवावे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वैद्यकीय सुववधा

ममळणेसािी आवश्यक

3

प्रयत्र् करुर् र्जजकच्या
पोलीस िाण्यास 24

तासाच्या आत कळवावे
6

हे चचन्ह काय दर्नववत? मागन द्या

पुढे दवाखार्ा आहे

पुढे ट्रँ फिक आयलॅं ड आहे
1

7

8

एकमागी वाहतुकीचा

वाहर्े उभी करण्यास बांदी वाहर्े ओव्हरटे कीांग

ररव्हसन चगअरमध्ये वाहर्

रस्त्यावर

आहे

करण्यास बांदी आहे

चालवू र्ये.

खालील चचन्ह काय

प्रवेर् बांद

एकमागी वाहतूक

वेगमयानदा समाप्त

दर्नववते ?

3

2
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Q.NO QUESTION

9

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

त्या वाहर्ाच्या उजव्या

त्या वाहर्ाच्या डाव्या

जर रस्ता रुां द असल्यास

ओलाांडण्यासािी/ओव्ह बाजूकडूर् जावे

बाजूकडूर् जावे

त्या वाहर्ाच्या डाव्या

हे चचन्ह काय दर्नववते? उजवीकडे वळण्यास

उजवीकडे किीण वळण

यू-टर्नला मर्ाई

समोरील वाहर्
रटे कसािी

10

मर्ाई

11

12

मर्ुष्यववरीठहत रे ल्वे

क्रॉमसांग ओलाांडण्यापूवी वाहर् थाांबवूर् रे ल्वे येत

लवकर रे ल्वे मागन

वाहर्चालकार्े

ओलाांडावा

हे चचन्ह काय दर्नववते? पादचारी सडकपार

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

बाजूर्े जावे

3

रस्त्याच्या डाव्या बाजूस हॉर्न वाजवूर् लवकरात
र्सल्याची खात्री करावी

OPTION 4

धावू र्का

रे ल्वे जाईपयंत प्रततक्षा
करावी

1

पादचा-याांर्ा मर्ाई
1
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Q.NO QUESTION

13

14

15

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

तम्
ु ही पररवहर् वाहर्

वाहर्ाांच्या टायरच्या

वाहर्ाच्या रां गावरुर्

कसे ओळखाल?

आकारावरुर्

वाहर्ाची र्ांबरप्लेट पाहूर्

हे चचन्ह काय दर्नववते? उजव्या बाजूस रहावे

मर्काऊ लायसन्सची

लायसन्स ममळे पयनत

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

उजव्या बाजूस वाहर्े

सक्तीचे उजवे वळण

पाकन करावीत

6 मठहर्े

2

30 ठदवस

ववचधग्राहयता

16

हे चचन्ह काय दर्नववते? यू-टर्न ला मर्ाई

2

उजव्या बाजूस वळण्यास डावीकडूर् ओव्हरटे क
मर्ाई

करण्यास मर्ाई

2
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Q.NO QUESTION

17

18

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

रस्त्याच्या डाव्या

रस्त्याच्या उजव्या

रस्त्याच्या कोणत्याही

रस्त्यावर पादचा-याांर्ी बाजूकडूर् चालावे

बाजूकडूर् चालावे

बाजूकडूर् चालावे

हे चचन्ह काय दर्नववते? हॉर्न वाजवण्यास मर्ाई

सक्तीर्े हॉर्नचा वापर

हॉर्नचा वापर करु र्कता

िूटपाथववरठहत

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

करावा

19

खालील प्रकारच्या
वाहर्ाांसािी मागन

पोलीस वाहर्े

रुग्णवाठहका आणण
अजग्र्र्ामक वाहर्

मोकळा करुर् द्यावा

20

हे चचन्ह काय दर्नववते? पुढे दोन्ही बाजूस रस्ता

पुढे अरुां द पूल आहे

1

एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस
बसेस

2

पुढे अरुां द रस्ता आहे
2
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Q.NO QUESTION

21

OPTION 1

ववरुध्द बाजूर्े येणा-या तुमच्या उजव्या बाजूर्े
वाहर्ाांर्ा कोणत्या

OPTION 2

OPTION 3

तुमच्या डाव्या बाजूर्े

कोणत्याही बाजूर्े

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

बाजर्
ू े जावू द्यावे?

22

हे चचन्ह काय दर्नववते? प्रथमोपचार केंद्र

ववश्रामधाम

हॉजस्पटल
3

23

वाहर्चालक ओव्हरटे क उतारावरुर् वाहर्

जर रस्ता पुरेसा रुां द

करुर् जावू र्कतो

असेल तर

चालववतार्ा

जेव्हा समोरील वाहर्ाचा
चालक ओव्हरटे क

3

करण्याकररता इर्ारा
करीत असल्यास

24

हे चचन्ह काय दर्नववते

प्रथमोपचार केंद्र

ववश्रामधाम

हॉजस्पटल
1
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Q.NO QUESTION

25

26

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वाहर् चालकार्े आपले रस्त्याच्या उजव्या

रस्त्याच्या डाव्या बाजर्
ू े

रस्त्याच्या मधोमध

वाहर्

बाजूर्े चालवावे

चालवावे

चालवावे

खालील चचन्ह काय

हॉजस्पटल

ववश्रामधाम

प्रथमोपचार केंद्र

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

दर्नववते?

27

रात्रीच्या वेळी जेव्हा
वाहर् रस्त्याच्या

28

2

वाहर् लॉक करावे

लायसेन्स धारक
व्यक्तीर्े वाहर्

कडेला पाकन केले असेल

चालकाच्या सीटवर

तेव्हा

बसावे

हे चचन्ह काय दर्नववते

रस्ता बांद आहे

वाहर्े उभी करण्यास /

पाफकंग ठदवे चालू करावेत

3

मयानदा समाप्त

पाकन करण्यास मर्ाई

3
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Q.NO QUESTION

29

यावेळी िॉग लाईट

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

रात्रीच्या वेळी

धुक्याच्या वेळी

ववरुध्द बाजच
ू े वाहर् मांद

वापरले जातात

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

प्रकार्झोताचा वापर

2

करीत र्ाही

30

हे चचन्ह काय दर्नववते? पुढे अरुां द रस्ता आहे

पुढे अरुां द पूल आहे

दोन्ही बाजूस रस्ते आहे त
1

31

झेब्रा क्रॉमसांगचा अथन

वाहर् थाांबववणे

पादचारी सडक पार

वाहर्ाांर्ा प्राधान्य दे णे

2

32

हे चचन्ह काय दर्नववते? जवळ रे ल्वे स्टे र्र् आहे

असुरक्षक्षत रे ल्वे क्रॉमसांग

सुरक्षक्षत रे ल्वे क्रॉमसांग
2
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Q.NO QUESTION

33

मागील रुग्णवाठहकेस

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

समोरुर् वाहर् येत

मागन मोकळा करण्याची

वाहर्चालकार्े वाहर्

र्सल्यास मागन मोकळा

आवश्यकता र्ाही

रस्त्याच्या बाजूर् घेवूर्

करुर् द्यावा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

मागन मोकळा करुर्

3

द्यावा

34

हे चचन्ह काय दर्नववते? उजव्या बाजूर्े प्रवेर्
मर्ाई

35

36

डाव्या बाजूर्े प्रवेर् मर्ाई ओव्हरटे फकां ग करण्यास
मर्ाई

लाल वाहतूक ठदवा

सावधार्तेसह वाहर् पुढे वाहर् थाांबवा

काय दर्नववतो?

न्या

हे चचन्ह काय दर्नववते? काट रस्ता

3

वाहर्ाचा वेग कमी करा

2

प्रवेर् बांद

हॉजस्पटल
1
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Q.NO QUESTION

37

हॉजस्पटलच्या
प्रवेर्व्दारासमोर वाहर्

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

योग्य

अयोग्य

वाहर् उभे करण्यास

थाांबववणे

38

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

बांदीचे चचन्ह र्सल्यास
2

योग्य

मयानदा समाप्त

प्रवेर् बांद

ओव्हरटे फकां ग मर्ाई
2

39

‘तर्सरडा रस्ता’ हे
चचन्ह

रस्त्यावर

ठदसल्यास वाहर्

चगअर बदलूर् वाहर्ाचा

ब्रेक लावावा

वेग कमी करावा

त्याच वेगात वाहर् पुढे
न्यावे

1

चालकार्े

40

हे चचन्ह काय दर्नववते

डावीकडे वळू र्कता

सक्तीर्े पुढे जा फकां वा

डावीकडे साईड रस्ता

डावीकडे वळा

3
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Q.NO QUESTION

41

कोणत्या पररजस्थतीत
ओव्हरटे क करण्यास

42

OPTION 1

OPTION 2

अन्य वाहतक
ू ीस

समोरील वाहर् वेग कमी रात्रीच्या वेळी

अडथळा अथवा धोका

मर्ाई आहे ?

उत्पन्र् होत असल्यास

हे चचन्ह काय दर्नववते

सक्तीर्े हॉर्न वाजवा

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

करीत असल्यास

सतत हॉर्न वाजवा

1

हॉर्न वाजवण्यास मर्ाई
1

43

वळण रस्त्यावर
ओव्हरटे फकां ग

परवार्गी आहे

परवार्गी र्ाही

सावधार्तेसह परवार्गी

2

करण्यास/वाहर्
ओलाांडूर् जाण्यास

44

हे चचन्ह काय दर्नववते

पुढे उजवीकडे वळण आहे सक्तीर्े उजवीकडे वळण उजवीकडे वळण्यास
मर्ाई आहे

2
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Q.NO QUESTION

45

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वाहर्चालकार्े

खाजगी वाहर्ासािी

मद्यपार् करुर् वाहर्

रात्रीच्या वेळेस परवार्गी सवन वाहर्ाांस मर्ाई आहे

परवार्गी आहे

आहे

मयानदा समाप्त

वाहर्े थाांबवू र्येत

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

चालववण्यास

46

हे चचन्ह काय दर्नववते

वाहर्े उभी करु र्येत
3

47

येथे हॉर्न वाजवण्यास

ममर्द,चचन आणण मांठदर हॉजस्पटल न्यायालययाांचे पोलीस िाणे जवळ

मर्ाई आहे

48

हे चचन्ह काय दर्नववते

जवळ

सरळ जा

एकमागी वाहतूक

2

दोन्ही ठदर्ाांर्ा वाहतूकीस
मर्ाई

2
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Q.NO QUESTION

49

वाहर्ाचा आरसा

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

चेहरा पाहण्यासािी

पािीमागील वाहतक
ू

पािीमागील सीटवरील

वापरावा

पाहण्यासािी वापरावा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

प्रवासी पाहण्यासािी
2

वापरावा

50

51

हे चचन्ह काय दर्नववते

चालत्या गाडीतूर्
उतरणे अथवा

सवन वाहर्ाांर्ा प्रवेर् बांद

कार व मोटार

कार व मोटार

सायकलसािी प्रवेर् बांद

सायकलसािी प्रवेर्

1

बसमध्ये परवार्गी आहे ऑटोररक्षामध्ये परवार्गी सवन वाहर्ाांमध्ये मर्ाई
आहे

आहे

बसेसर्ा मर्ाई आहे

पाफकंगला मर्ाई आहे

3

चढण्यास

52

हे चचन्ह काय दर्नववते

ट्रकला मर्ाई आहे

1
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Q.NO QUESTION

53

वाहर्े कोणत्या
ठिकाणी उभी (पाफकंग)

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वळणावर

पदपथावर

जजथे वाहर् उभा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

करण्यास मर्ाई र्ाही

3

करावीत?

54

55

वाहर्ात इांधर् भरतार्ा हवेचा दाब तपासू र्ये

हे चचन्ह काय दर्नववते

ववध्याथानर्ा मर्ाई

धुम्रपार् करु र्ये

पादचा-याांर्ा परवार्गी

वाहर्ाांचे लाईटचा वापर
करु र्ये

2

पादचा-याांर्ा मर्ाई

3

56

भ्रमणध्वर्ी/मोबाईल

सरकारी कायानलयात

पोलीस िाण्यास

वाहर् चालववतार्ा

िोर्चा वापर करु र्ये

3
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Q.NO QUESTION

57

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

उजव्या बाजर्
ू े वाहर्

डावीकडे वळणे

डावीकडे वळण्यास मर्ाई

ओलाांडण्यास /

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

ओव्हरटे क करण्यास
मर्ाई

58

वाहर् ओलाांडण्यास

जेव्हा समोरील रस्ता

ओव्हरटे फकां ग करण्यास स्पष्ि ठदसत र्सेल
मर्ाई

59

हे चचन्ह काय दर्नववते

जेव्हा समोरील रस्ता

जेव्हा रस्त्याचा

पुरेसा रुां द असेल

मध्यभागावर तट
ु क

वाहर्ाांर्ा तार्ी 50 फकमी तार्ी 50 फकमी वेगार्े
कमाल वेगमयानदा

वाहर् चालवा

1

पाांढ-या रे षा असतील

तार्ी 50 फकमीपेक्षा

अचधक वेगार्े वाहर्

1

चालवा

60

तीव्र वळणावर अथवा
थाांबलेल्या वाहर्ाच्या
अगदी जवळूर्

पादचा-याांर्ी रस्ता

इतर वाहर्ाांर्ा असुववधा रस्त्याचा वापर करणा-या अन्य वाहर्ाांच्या
होते

इतराांर्ा असवु वधा होते

चालकाांर्ा रस्ता

3

ओलाांडणा-या व्यक्ती
ठदसणार र्ाहीत

ओलाांडू र्ये कारण
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Q.NO QUESTION

61

62

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वेगमयानदा तार्ी 2

2 मी.पेक्षा अचधक रुां दी

2 मी. पेक्षा अचधक उां ची

फक.मी.

असणा-या वाहर्ाांर्ा

असणा-या वाहर्ाांर्ा

प्रवेर् बांद

प्रवेर् बांद

खाजगी वाहर्ाांमध्ये

र्ोंदणी प्रमाणपत्र, ववमा र्ोंदणी प्रमाणपत्र, ववमा

िे वावयाची कागदपत्रे

प्रमाणपत्र, ओळखपत्र

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

र्ोंदणी प्रमाणपत्र,

प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र परवार्ा, टीप मर्ट

2

, वाहर् चालववण्याचा
परवार्ा

63

64

हे चचन्ह काय दर्नववते

वाहर् डावीकडे
वळववण्यापूवी

3.5 मी पेक्षा अचधक

3.5 मी पेक्षा अचधक

3.5 पयंत उां चीच्या

उां चीच्या वाहर्ाांर्ा प्रवेर्

रुां दीच्या वाहर्ाांर्ा प्रवेर्

वाहर्ाांर्ा प्रवेर्

डाव्या बाजूस वळण्याचा हॉर्न वाजवा आणण
मसग्र्ल दाखवा,

रस्त्याच्या मध्यभागी

वाहर् चालवा आणण
डावीकडे वळा

डावीकडे वळा

3

डाव्या बाजूस वळण्याचा
मसग्र्ल दाखवा,

3

रस्त्याच्या डाव्या बाजूस

वाहर् न्या आणण
डावीकडे वळा
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Q.NO QUESTION

65

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

थाांबा

थाांबू अथवा उभे राहू र्ये

जांक्र्र्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

66

प्रदष
ू ण तर्यांत्रण
प्रमाणपत्राची

6 मठहर्े

1 वषन

2 वषन
1

ववधीग्राहयता

67

हे चचन्ह काय दर्नववते

प्रवेर् बांद

िक्त पढ
ु े जा

दोन्ही ठदर्ाांर्ा प्रवेर्

2

68

रात्रीच्यावेळी तुम्ही
वाहर् चालववत

असतार्ा ववरुध्द

ठदर्ेकडूर् जवळ येणारे

वाहर् प्रखर प्रकार्झोत

डावीकडूर् वाहर्
चालववत रहाल

तुम्ही तुमच्या वाहर्ाचा

वाहर् तर्घूर् जाईपयंत

वापरुर् कमी अचधक

प्रकार्झोत मांद कराल

प्रकार्झोत डडमर/डडपर

डडमरच्या सहायार्े

3

कराल

दाखववत असल्यास
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Q.NO QUESTION

69

70

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

सक्तीर्े पढ
ु े जा अथवा

सक्तीर्े पढ
ु े जा अथवा

उजवीकडे वळा

डावीकडे वळा

पुढे साईड रस्ता आहे

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

वाहर् चालकार्े उजवा तो डाव्या ठदर्ेर्े वळत

तो वाहर्ाची गती कमी

ओव्हरटे क करण्यास

हात सरळ करुर्

आहे

करीत आहे

परवार्गी दे त आहे

डाव्या बाजस
ू थाांबा

सक्तीर्े डाव्या बाजूस

डावीकडे वळा

तळहात खालील

OPTION 4

2

ठदर्ेच्या जस्थतीत िे वूर्
अर्ेकवेळा वर खाली
केल्यास
71

72

हे चचन्ह काय दर्नववते

चगअर र्सलेली मोटार 18 वषन
सायकल चालववण्याचे

रहा

21 वषन

2

16 वषन

लायसन्स प्राप्त

3

करण्याचे फकमार् वय
काय आहे ?
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Q.NO QUESTION

73

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

उजव्या बाजूर्े चढण

उजव्या हातास वळण

उजवीकडे रहा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

74

जेव्हा तम्
ु ही ‘र्ाळा’ हे वाहर् थाांबवाल, हॉर्न
वाहतूक चचन्ह पहाल,
तेव्हा तम्
ु ही

75

हे चचन्ह काय दर्नववते

वेग कमी कराल आणण

सतत हॉर्न वाजवाल

वाजवाल आणण पुढे जाल सावधार्तेर्े पुढे जाल

आणण पुढे जाल

डाव्या बाजस
ू वळण आहे डावीकडे चढ उतार आहे

डावीकडे राहा

2

1

76

मोटार सायकल चालक डाव्या बाजूकडे डावा हात हातार्े खूण करणार र्ाही उजव्या हातार्े डाव्या
डावीकडे वळताांर्ा

सरळ करे ल

बाजूस वळण्याची खूण

3

करे ल
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Q.NO QUESTION

77

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

उजवीकडे हे अर वपर्

उजवी चढण उतरण

उजवीकडे उतरण आहे .

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वळण

78

79

1

डावीकडे वळण्याचा

उजवीकडे वळण्याचा

वेग कमी करण्याचा

करावयाचा इर्ारा

इर्ारा

इर्ारा

इर्ारा

हे चचन्ह काय दर्नववते

डावी उतरण

डावी हे अर वपर् वळण

डावीकडे राहा

य-ू टर्न घेत असतार्ा

2

2

80

हे चचन्ह काय दर्नववते

उजवे उलटे वळण

डावे उलटे वळण

उजवीकडे वळा आणण पुढे
जा

1
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Q.NO QUESTION

81

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

र्वीर् वाहर्ाांसािीचा

वाहर्ाची र्ोंदणी रद्द

एक रकमी कर.... या

15 वषन

5 वषन

करे पयंत

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

कालावधीसािी असतो

82

हे चचन्ह काय दर्नववते

उजवे उलटे वळण

डावे उलटे वळण

डावीकडे वळा आणण पुढे
जा

83

ओव्हरटे फकां ग
करण्यापूवी तुम्ही
कोणती दक्षता घ्याल

वाहर्ाची हे डलाईट चालू
करुर् पुढे जावे.

पुढील रस्ता पूणत
न :
ठदसत आहे आणण

ओव्हरटे क करणे सुरक्षक्षत

2

समोरील वाहर् डावीकडे
वळत आहे

2

आहे

84

हे चचन्ह काय दर्नववते

साईड रस्ता डावीकडे

वेगमयानदा

अँक्सल भार मयानदा

आहे

3
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Q.NO QUESTION

85

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

उजवीकडे वळा

उजवीकडे साईड रस्ता

उजवीकडे राहा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

86

आपल्या वाहर्ास दस
ु रे आपले वाहर् थाांबवूर्
वाहर् ओव्हरटे क करीत दस
ु -या वाहर्ास

87

असल्यास

ओव्हरटे क करु दयावे

हे चचन्ह काय दर्नववते

टी - आांतरछे द

आपल्या वाहर्ाचा वेग
वाढवावा

ओव्हरटे कीांग करणा-या
वाहर्ास अडथळा करु

3

र्ये.

काट रस्ता पढ
ु े आहे

अरुां द रस्ता पढ
ु े आहे

1

88

वाहर् उभे करण्यास

उभे केलेल्या वाहर्ाच्या

मर्ाई असणारी जागा

पुढे

एकमागी रस्त्यावर

पदपथावर
3
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Q.NO QUESTION

89

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

उजवीकडे वळा

डावीकडे वळा

वतुळ
न मागन

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

90

हॅंड ब्रेकचा उपयोग

वेग कमी करण्यासािी

कर्ासािी करतात

91

हे चचन्ह काय दर्नववते

अचार्क ब्रेक

वाहर् पाकन करण्यासािी

लावण्यासािी

पढ
ु े अरुां द रस्ता आहे

धोकादायक खोल खड्डा

3

तरी/िेरीबोट

2

92

दच
ु ाकी वाहर्ावर

आपत्कालीर्

दोर्पेक्षा अचधक

पररजस्थतीत परवार्गी

व्यक्ती स्वार

आहे

कायद्याचे उल्लांघर् आहे वाहतूक कमी असल्यास
परवार्गी आहे

2

असल्यास
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Q.NO QUESTION

93

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

सुरक्षक्षत लेव्हल क्रॉमसांग

असुरक्षक्षत लेव्हल क्रॉमसांग पुढे अडथळा आहे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

94

हॉजस्पटलजवळ
तम्
ु हाला अन्य वाहर्ास

सतत हॉर्न वाजवाल

हॉर्न वाजवणार र्ाही

अधूर्मधूर् हॉर्न
वाजवाल

ओव्हरटे क करावयाचे

2

असल्यास तुम्ही

95

हे चचन्ह काय दर्नववते

डावीकडे वाय आांतरछे द

उजवीकडे वाय आांतरछे द डावीकडे साईड रस्ता

1

96

सावनजतर्क ठिकाणी
र्ोंदणी र् केलेले वाहर्

बेकायदे र्ीर

कायदे र्ीर

आपत्कालीर्
पररजस्थतीत कायदे र्ीर

1

वापरणे
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Q.NO QUESTION

97

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

डावीकडे वाय आांतरछे द

उजवीकडे वाय आांतरछे द डावीकडे साईड रस्ता

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

98

पररवहर् सांवगानतील
वाहर् चालवण्यासािी

25 वषन

18 वषन

20 वषन
3

लायसेन्सप्राप्त
करण्यासािी फकमार्
वयोमयानदा
99

हे चचन्ह काय दर्नववते

डावीकडे वळा

उजवीकडे वळा

वाय आांतरछे द

3

100

कोणत्या रस्त्यावर
ओव्हरटे फकां ग करण्यास

राज्य महामागन

पांचायत रस्ता

अरुां द पूल
3

मर्ाई आहे
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Q.NO QUESTION

101

102

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

पढ
ु े उजव्या बाजस
ू रस्ता पढ
ु े रस्ते आहे त आणण

सक्तीर्े पढ
ू े जा अथवा

आहे

उजव्या बाजूस आहे त

उजवीकडे वळा

जर्ावर अर्ावर

वाहर्चालकार्े वाहर्

वाहर्चालकार्े वेग कमी

होण्याची र्क्यता

हॉर् वाजववत वाहर् पुढे

थाांबवावे

न्यावे

करावा

तर्सरडा रस्ता

सट
ु या वाळू, रे तीचा रस्ता मोटार कारर्ा प्रवेर् बांदी

हे चचन्ह काय दर्नववते

लक्षात घेता , जर

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

1

गुराखी वाहर्

थाांबवण्याची ववर्ांती
करीत असेल तर
103

हे चचन्ह काय दर्नववते

1

104

खालील पररजस्थतीत
वाहर्े उभी करण्यास

रस्त्याच्या बाजूस

जजथे वाहर्े उभी

ट्रँ फिक ठदव्याच्या जवळ

करण्यास परवार्गी आहे

3

मर्ाई आहे
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Q.NO QUESTION

105

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

सूटी वाळू, रे ती

तर्सरडा रस्ता

मोटार कारर्ा प्रवेर् बांदी

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

106

अतत वेगार्े वाहर्
चालववणे

हा गुन्हा असूर् त्यासािी हा गुन्हा असूर् त्यासािी हा गुन्हा र्ाही
वाहर् चालकाचे

लायसन्स तर्लांबबत

िक्त दां डाची मर्क्षा आहे

1

अथवा रद्द होवू र्कते

107

हे चचन्ह काय दर्नववते

सायकल क्रॉमसांग

सायकल क्रॉमसगला

सायकलर्ा प्रवेर् बांदी

मर्ाई

108

जेव्हा स्कूलबस
ववदयाथानर्ा

चढण्याकररता अथवा

1

हॉर्न/भोंगा वाजवा आणण हळू व सावधार्तेर्े पुढे

ववर्ेष काळजी घेण्याची

पढ
ु े जा

आवश्यकता र्ाही

जा कारण ततथे
ववध्याथानर्ा

उतरववण्याकररता

अचार्कपणे रस्ता

थाांबली असेल तेव्हा

ओलाांडण्याची र्क्यता

2

असते
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Q.NO QUESTION

109

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

जर्ावराांर्ा मर्ाई

रस्त्यावर जर्ावरे

जर्ावाराांची वाहतक
ू

असण्याचा सांभव

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

करणा-या वाहर्ाांर्ा

2

मर्ाई

110

सिेद कािी घेवूर्

सिेद कािी हीच वाहर्

रस्ता ओलाांडत असेल

असे गह
ृ ीत धरावे

एखादी अांध व्यक्ती
तेव्हा

111

हे चचन्ह काय दर्नववते

थाांबववण्याचे चचन्ह आहे ,

र्ाळा पढ
ु े आहे

हॉर्न वाजवूर् पुढे जावे

वाहर्ाची गती कमी
करुर् सावधार्तेर्े पढ
ु े

1

जावे

पादचारी सडकपार

पादचारी सडकपार मर्ाई

1

112

वाहर्ाचा अपघात

24 तासाांच्या आत

12 तासाांच्या आत

झाल्यास

र्जीकच्या पोलीस

र्जीकच्या पोलीस

िाण्यास कळववणे
आवश्यक आहे

िाण्यास कळववणे

कोणत्याही पोलीस
िाण्यास कळववण्याची
1

आवश्यकता र्ाही

आवश्यक आहे
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Q.NO QUESTION

113

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

कमनचारी कामावर आहे त लहार् मुले खेळत आहे त पादचारी सडकपार
1

114

अपघातात एखाद्या
त्रयस्थ व्यक्तीच्या
मालमत्तेचे र्ुकसार्

115

24 तासाांच्या आत वाहर् 7 ठदवसाांच्या आत

कोणत्याही पोलीस

चालकार्े र्जीकच्या

र्जीकच्या पोलीस

िाण्यात कळववण्याची

पोलीस िाण्यास

िाण्यास कळववणे

आवश्यकता र्ाही

झालेले असल्यास

कळववणे आवश्यक आहे आवश्यक आहे

हे चचन्ह काय दर्नववते

खडबडीत रस्ता

तर्सरडा रस्ता

1

कोसळणारे खडक

3

116

जेव्हा पािीमागील
वाहर्ार्े आपल्या
वाहर्ास ओव्हरटे क

करण्यास सरु
ु वात केली

आपण दस
ु -या वाहर्ास

आपण दस
ु -या वाहर्ास

ओव्हरटे क करु र्ये

ओव्हरटे क करु र्कतो

हॉर्न वाजवूर् आपण
दस
ु -या वाहर्ास

1

ओव्हरटे क करु र्कतो

असेल तेव्हा
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Q.NO QUESTION

117

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

पूल पुढे आहे

तरी/िेरीबोट

अल्पोपहारगह
ृ पुढे आहे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

118

हे चचन्ह काय दर्नववते

उभी चढण

उभी उतरण

तर्सरडा रस्ता
1

119

दस
ु रे वाहर् आपल्या
वाहर्ास ओव्हरटे क
करीत असेल तेव्हा

120

हे चचन्ह काय दर्नववते

आपल्या वाहर्ाची गती

आपल्या वाहर्ाची गती

आवश्यकत ती काळजी

वाढवू र्ये

वाढवू र्कतो

घेवूर् आपल्या वाहर्ाची

उभी चढण

उभी उतरण

तर्सरडा रस्ता

1

गती वाढवू र्कतो

2
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Q.NO QUESTION

121

OPTION 1

खालील ठिकाणी वाहर्े हॉजस्पटलच्या
उभी करण्यास मर्ाई

प्रवेर्व्दारावर

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

रस्त्याच्या डाव्या बाजूस बाजारपेि क्षेत्र
1

आहे

122

हे चचन्ह काय दर्नववते

अरुां द रस्ता

वाय आांतरछे द

रुां द रस्ता पुढे
3

123

खालील ठिकाणी वाहर्े आगप्रततबांधक यांत्रणेस
उभी करण्यास मर्ाई

(िायर हायड्रट) अडथळा

सावनजतर्क ववठहरीजवळ रस्त्याच्या डाव्या बाजस
ू

1

आहे

124

हे चचन्ह काय दर्नववते

मध्यभागी गटार आहे

पुढे पूल आहे

पुढे दभ
ु ाजकामध्ये अांतर
आहे

3
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Q.NO QUESTION

125

दच
ु ाकी वाहर्ावर

पािीमागील बाजूस
बसवूर् एखाद्यास

126

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वाहर्ास िूट रे स्ट,

वाहर्ास साईड कार

वाहर्ास मागील बाजच
ू े

हॅन्डग्रीप आणण साईड
गाडन असणे आवश्यक

न्यावयाचे असल्यास

आहे

हे चचन्ह काय दर्नववते

कच्चा अथवा खडबडीत

असणे आवश्यक आहे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

दृश्य दाखववणारा आरसा
1

असावा

वळणाचा रस्ता

घाट रस्ता

रस्ता

127

प्रवासी बस/टॅ क्सीमध्ये वाहर्चालकाचे
चालकार्े धम्र
ु पार्

128

लायसन्स तर्लांबबत होवू

केल्यास

र्कते

हे चचन्ह काय दर्नववते

पुढे रोधक आहे

1

िक्त दां ड होवू र्कतो

यापैकी काहीही र्ाही

1

पुढे रे ल्वे क्रॉस आहे

पुढे वजर्काटा आहे
1
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Q.NO QUESTION

129

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

इतराांर्ा अथवा

वाहर् चालकाचे

प्रवार्ाांर्ा असुववधा

लायसन्स तर्लांबबत

िक्त दां ड होवू र्कतो

वरीलपैकी र्ाही

होईल अर्ा प्रकारे

रस्त्यावर वाहर् उभे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

अथवा रद्द होवू र्कते

केल्यास
130

हे चचन्ह काय दर्नववते

समोरील बाजूस रस्ता

डावीकडे वळणे

र्ाही.

131

हे चचन्ह काय दर्नववते

पढ
ु ी तरी/िेरीबोट आहे

पुढे पूल आहे
1

पढ
ु े मख्
ु य रस्ता आहे

पढ
ु े रस्ता र्ाही

3

132

मालवाहतूक करणा-या कायद्यार्े मर्क्षेस पात्र
वाहर्ातूर्

भारक्षमतेपेक्षा जास्त
माल वाहूर् र्ेणे

र्ाही

िक्त दां ड होवू र्कतो

वाहर्चालकाचे
लायसन्स तर्लांबबत
3

अथवा रद्द होवू र्कते
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Q.NO QUESTION

133

134

OPTION 1

OPTION 2

वाहर् उभी करण्यास

दोन्ही बाजस
ू वाहर्े उभी पोलीस मदत केंद्र

मर्ाई

करावीत

कमी अांतर असल्यार्े

वाहर् चालकाचे

प्रवास करण्यास

लायसन्स तर्लांबबत

िक्त दां ड होवू र्कतो

टॅ क्सी/ररक्षा चालकार्े

अथवा रद्द होवू र्कते

हे चचन्ह काय दर्नववते

र्कार ठदल्यास

135

136

OPTION 3

1

आणण मोटार सायकल

सायकलसािी मर्ाई

सायकल्स ररपेअरीांग

वाहतूक पोलीस

इतर रस्त्याांर्ी चौकात

योग्य मसग्र्ल द्या, हॉर्न तुमच्या उजव्या

र्सलेल्या चौकात

द्या

अथवा मसग्र्ल ठदवा

तम्
ु ही पोहोचत असाल
तेव्हा

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

यापैकी दोन्ही र्ाही

स्कूटसन आणण मोटार

पाफकंग लॉट-स्कूटसन

IMAGE

2

स्कूटसन आणण मोटार

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 4

येणा-या वाहतुकीस मागन वाजवा आणण पढ
ु े जा

1

बाजूकडूर् चौकात

3

येणा-या वाहतक
ू ीस मागन

द्या आणण पढ
ु े जाण्याचा
इर्ारा
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Q.NO QUESTION

137

हे चचन्ह काय दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

खाजगी कारर्ा प्रवेर्

पाफकंग लॉट टॅ क्सीांसािी

पोलीसाांच्या वाहर्ाांसािी

बांदी

138

जेथे आपण वपवळा

ततथे काही तर्बंध

ठदवा दाखववला असेल

र्सल्यार्े त्याच वेगार्े

अर्ा चौकात तुम्ही

पोहोचत असाल तेव्हा

140

हे चचन्ह काय दर्नववते

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

पाफकंग

वाहर् थाांबवूर् ठहरवा

वाहर्ाचा वेग कमी कराल

पुढे जाल

कराल

असल्याची खात्री

पेट्रोलपांप

पाफकंग लॉट -

ऑटोररक्षा पाफकंगसािी

ऑटोररक्षासािी

मर्ाई

2

ठदवा लागण्याची प्रततक्षा आणण पढ
ु े जाणे सरु क्षक्षत

3

केल्यार्ांतर पुढे जाल

तम्
ु ही
139

OPTION 4

2

ज्या ठिकाणी रस्त्यावर वपवळया रां गाच्या रे षाांर्ा वपवळया रां गाच्या रे षाच्या पुढील वाहर्ार्े
सलग अर्ा वपवळया
रां गाांच्या रे षा

आखलेल्या असतील,

स्पर्न अथवा पार करणार िक्त उजवीकडूर्

ओव्हरटे क केल्यार्ांतरच

र्ाही

रे षा पार कराल

ओव्हरटे क करु द्याल

1

अर्ा ठिकाणी तुम्ही
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Q.NO QUESTION

141

हा इर्ारा काय
दर्नववतो?

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

मागील बाजूर्े येणा-या

तम्
ु ही उजवीकडे वळण

ववरुध्द ठदर्ेर्े येणा-या

वाहर्ाांर्ा थाांबण्याची

घेण्याच्या बेतात आहात

ववांर्ती

142

चढणीवर वाहर्

143

144

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

ववर्ांती

चढणा-या वाहर्ाांर्ा

जड वाहर्ाांर्ा आग्रक्रम

आग्रक्रम द्याल

आग्रक्रम द्याल

द्याल

हा इर्ारा काय

डावीकडे वळण

उजवीकडे वळण

इतर सवन वाहर्ाांर्ा

दर्नववतो?

घेण्याच्या बेतात

घेण्याच्या बेतात

थाांबण्याची ववर्ांती

असल्याचा

असल्याचा

टॅ क्टर चालववत

इतर कोणासही सोबत

चालकाव्यततररक्त

चालकाांसठहत दोर्पेक्षा

असतार्ा चालकार्े

घेवू र्ये

तीर्पेक्षा जास्त

अचधक व्यक्तीांर्ा बरोबर

तुम्ही काय कराल?

IMAGE

वाहर्ाांर्ा थाांबण्याची

उतरणा-या वाहर्ाांर्ा

चालववत असतार्ा

OPTION 4

2

1

1

व्यक्तीांर्ा बरोबर घेवू र्ये घेवू र्ये
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Q.NO QUESTION

145

146

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

हा इर्ारा काय

उजवीकडे वळण

वाहर्ाची गती कमी

दर्नववतो?

घेण्याच्याबेतात

ववरुध्द ठदर्ेर्े येणा-या

छोटा रस्त्यावरुर्
मख्
ु य रस्त्यावर प्रवेर्
करतार्ा, वाहर्

वाहर्ाांर्ा थाांबण्याची

करण्याच्या बेतात

असल्याचा

ववर्ांती

असल्याचा

डावीकडूर् येणा-या

उजवीकडूर् येणा-या

उजवीकडूर् येणा-या

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

वाहर्ाांर्ा अग्रक्रम द्यावा वाहर्ाांर्ा अग्रक्रम द्वावा वाहर्ाांर्ा मुख्य रस्त्यावर

3

प्रवेर् करण्यास अग्रक्रम

चालकार्े

147

OPTION 4

द्यावा

हा इर्ारा काय

सरळ जायच्या बेतात

वाहर् थाांबववण्याच्या

उजवीकडे वळण

दर्नववतो?

असल्याचा

बेतात असल्याचा

घेण्याच्या बेतात

2

असल्याचा

148

तुम्ही डाव्या बाजूर्े
एखाद्या वाहर्ास
ओव्हरटे क करु

र्कता,जर

समोरील वाहर्चालकार्े डाव्या बाजूस पुरेर्ी जागा समोरील वाहर् हळू
उजव्या बाजूस

वळण्याचा इर्ारा दे वूर्

वाहर् रस्त्याच्या

असल्यास

गतीर्े जात असल्यास व
त्याच्या उजव्या बाजूस

1

जागा र्सल्यास

मध्यबाजूस आणल्यास
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Q.NO QUESTION

149

हा इर्ारा काय
दर्नववतो?

OPTION 1

OPTION 2

पािीमागूर् येणा-या

मागूर् येणा-या वाहर्ाांर्ा समोरुर् येणा-या

वाहर्ाांर्ा थाांबण्याची
ववर्ांती

150

टे ल-गेटीांग हया
र्ब्दाचा अथन

151

अगदी र्जीक

जाण्याची ववर्ांती

वाहर्ाांर्ा थाांबण्याची

पुढील वाहर्ाांमध्ये

पुढील वाहर्ापासूर्

सरु क्षक्षत अांतर िे वर्
ू

धोकादायकररत्या वाहर् योग्य गतीर्े वाहर्

डावीकडूर् येणा-या

ववरुध्द ठदर्ेर्े येणा-या

पािीमागील आणण पुढील

जाण्यास ववर्ांती

जाण्यास ववर्ांती

ववर्ांती

कोणत्या पररजस्थतीत

वाहर्ाची ववचधग्राहयता

वाहर्ार्े वेगमयानदेपेक्षा

वाहर् जप्त होवू

र्ोंदणी अथवा परवार्ा

वाहर्ाचा मुदतीतील

र्कते?

र्सल्यास

वाहर्ास ओलाांडूर्

ववमा र्सल्यास

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

1

अांतर िे वूर् वाहर्
चालववणे

वाहर्ास ओलाांडूर्

IMAGE

कमीत कमी 7 मीटरचे

चालववणे

हा इर्ारा काय

OPTION 4

ववर्ांती

चालववणे

दर्नववतो?

152

पुढील वाहर्ाच्या मागे

OPTION 3

वाहर्ास थाांबण्याची

3

अचधक वेगार्े वाहर्
1

चालववल्यास
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Q.NO QUESTION

153

154

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

हा इर्ारा काय

समोरुर् येणा-या

समोरुर् येणा-या

दर्नववतो?

वाहर्ाांर्ा थाांबण्याची

पािीमागूर् येणा-या

वाहर्ाांर्ा थाांबण्याची

वाहर्ाांर्ा ओलाांडूर्

ववर्ांती

ववर्ांती

जाण्याची ववर्ांती

एअर-हॉर्न

वेगवेगळया आवाजाचा

इलेक्ट्रीक हॉर्न

कोणत्या हॉर्नला
परवार्गी आहे

155

या ठिकाणी ररवसन
चगयरमध्ये वाहर्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

हॉर्न

एकमागी रस्ता

3

तीव्र उतार

तीव्र चढण

1

चालववण्यास प्रततबांध
असतो

156

मद्यप्रार्र् करुर्

सहा मठहर्े कारावास

एक वषनपयंत

वाहर् चालववतार्ा

फकां वा रु. 2000/- दां ड

फकां वा रु. 4000/- दां ड

फकां वा दोन्ही

फकां वा दोन्ही

आढळल्यास होणारी

मर्क्षा

कारावास 2 वषन सश्रम कारावास
1
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Q.NO QUESTION

157

मर्काऊ लायसन्स
धारण करणा-यार्े

OPTION 1

OPTION 2

कमी वाहतक
ू असलेल्या वाहर् तेव्हाच चालवले
रस्त्यावर वाहर् चालवावे पाठहजे जेव्हा तुमच्या

सोबत पक्की अर्ुज्ञप्ती
धारण केलेली व्यक्ती

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

पक्की अर्ुज्ञप्तीधारक

व्यक्तीव्यततररक्त इतर
3

कोणासही सोबत घेवू र्ये

असेल.
158

प्रत्येक मोटार वाहर्ास जीवर् ववमा
कोणता ववमा असणे

त्रयस्थ व्यक्तीचा ववमा

वाहर्ाचा सवनसमावेर्
ववमा

2

सक्तीचे आहे ?

159

पुढे जाणा-या
वाहर्ापासर्
ू

10 मीटर

5 मीटर

वाहर्ाच्या वेगार्स
ु ार

3

कमीतकमी सुरक्षक्षत
अांतर फकती असावे?

160

खाजगी वाहर्ाांतूर्

वाहूर् र्ेण्याची प्रवासी
क्षमती ही यार्ुसार

र्ोंदणी प्रमाणपत्र

वाहर्ाांचा भरलेला कर

वाहर् परवार्ा
1

असते
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Q.NO QUESTION

161

कोणत्या ठिकाणी

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

रस्त्यावर मध्यभागी

रस्त्यावर मध्यभागी

तीव्र घाट रस्त्यावर

ओव्हरटे फकां ग करण्यास तुटक पाांढ-या रां गाची रे षा सलग वपवळया रां गाची
मर्ाई आहे ?

162

आखलेली असल्यास

रस्त्यावर तुटक पाांढरी माचगनका बदलू र्ये
रे षा आखलेली
असल्यास

163

164

गरज असल्यास माचगनका वाहर् थाांबवावे
बदलू र्कता

2

वाहर्ाचा वेग कमी करुर्

लुकलुक करणारा लाल वाहर् थाांबवा

सुरक्षक्षतररत्या पुढे जा

पुढे जा

रस्त्याच्या वापर

इजच्छत स्थळी

रस्त्याचा वापर करणारे

करणा-या सवन

पोहचण्याचे एकमेव

इतर स्वत:च्या

उल्लांघर् होण्याची

रस्त्यावरील चचन्हाांचे

चालववणे म्हणजे

घटकाांकडूर् तर्यमाांचे

उठदष्ि समोर िे वूर्

र्क्यता गह
ृ ीत धरुर्

पालर् र् करता

वाहर् चालववणे

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

वाहर् थाांबवा व

सुरक्षक्षत वाहर्

IMAGE

रे षा आखलेली असल्यास

ट्रँ फिक मसग्र्ल मधील ठहरवा ठदवा लागेपयंत
ठदवा म्हणजे

OPTION 4

सुरक्षक्षतपणे वाहर्

2

1

सुरक्षेववषयी

सावधार्ता बाळगतील
असे समजूर् स्वत:च्या
वाहर्ाची सुरक्षक्षतता
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Q.NO QUESTION

165

166

167

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

‘थाांबा रे षा’ याचा अथन

या रे षेपव
ू ी वाहर्

या रे षेपढ
ु े जावर्
ू वाहर्

या रे षेवरुर् पादचा-याांर्ी

काय?

थाांबवावे

थाांबवावे

जावे

वाहर्ाचे इांजजर् चालू

रे डडएटर मधील पाण्याची वाहर्ाचे ब्रेक तपासावेत

करण्यापूवी

तसेच इांजजर् ऑइलची

दच
ु ाकी वाहर्ासािी

मयानदा र्ाही

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

चाकातील हवा व
वाहर्ाचे ब्रेक तपासावेत

1

पातळी तपासावी

तार्ी 50 फकमी

तार्ी 60 फकमी

कमाल वेगमयानदा

168

िक्त या प्रकारच्या
वाहर्ाांस तार्ी 65

फकमी वेगापेक्षा अचधक

2

मोटार सायकल

मोटार कार

टप्पा वाहतूक करणारी
वाहर्े

2

वेगार्े चालववण्यास
परवार्गी आहे
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Q.NO QUESTION

169

र्ाळे जवळ वाहर्ाांची

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

तार्ी 40 फकमी

तार्ी 25 फकमी

तार्ी 30 फकमी

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

कमाल वेगमयानदा

170

मालवाहू वाहर्ात माल माल वाहर्ाच्या दोन्ही
भरला असल्यास

171

2

माल वाहर्ाच्या बाहे र

माल वाहर्ाच्या दोन्ही

बाजूकडूर् 30 सेंमी पयंत येता कामा र्ये

बाजूकडूर् 50 सेंमी पयंत

बाहे र आल्यास मुभा

बाहे र आल्यास मुभा

वाहर् टोंईग करुर् र्ेते 15 मीटर
वेळी त्या दोर् वाहर्ाांत

5 मीटर

2

10 मीटर

2

.... पेक्षा जास्त अांतर
असू र्ये

172

दह
ु े री मागानवरील
रस्त्यावर जात

असताांर्ा, तम
ु च्या

डाव्या बाजूर्े ओव्हरटे क उजव्या बाजूर्े ओव्हरटे क सोयीस्कर बाजूर्े पुढे जा
करा

करा

2

पढ
ु ील वाहर् िार कमी
वेगार्े जात असल्यास
व पुढील रस्ता
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Q.NO QUESTION

173

इतर वाहर्ाांर्ा टोंईग
करुर् र्ेणा-या

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

तार्ी 20 फकमी

तार्ी 24 फकमी

तार्ी 32 फकमी

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

वाहर्ाांसािीची कमाल
वेगमयानदा

174

मालवाहू वाहर्ाांतूर्
माल वाहूर् र्ेण्याची

मयानदा र्ाही

हलक्या मोटार

तार्ी 60 कीम

परवान्यार्ुसार मयानदा

10 टर्पेक्षा जास्त

असते

परवार्गी र्ाही

तार्ी 70 फकमी

मयानदा र्ाही

भार क्षमता

175

वाहर्ाांकररता कमाल

2

3

वेग मयानदा

176

मोटार वाहर् कायदा

वाहर्ाची वेगमयानदा

मद्यप्रार्र् करुर् वाहर्

वाहर्ाचा कर

1988 अांतगनत कलम

ओलाांडू र्ये

चालवू र्ये

भरल्यामर्वाय वाहर्

112 अन्वये

1

रस्त्यावर चालवू र्ये
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Q.NO QUESTION

177

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

मोटार वाहर् कायदा

चालकार्े मद्यप्रार्र्

वाहर्ार्े वेगमयानदा

वाहर्ाचे प्रमाणणत

1988 अांतगनत कलम

केले असेल

ओलाांडली असेल

भारक्षमतेपेक्षा अचधक

113 अन्वये चालकार्े

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

वजर् असल्यास

वाहर् चालवू र्ये जर

178

ममरवणूकी सोबत
चालणा-या

तार्ी 15 फकमी

तार्ी 25 फकमी

तार्ी 35 फकमी
2

वाहर्ाांकररता कमाल
वेग मयानदा

179

मालवाहू वाहर्ाांकररता 3.8 मीटर
मालाची जममर्ीपासर्
ू

3 मीटर

मयानदा र्ाही

1

उां चीची कमाल मयानदा

180

मोटार वाहर् कायदा

जकीर् पररधार् कले

हे ल्मेट पररधार् केले

1988 अांतगनत कलम

बूट पररधार् केले असले

पाठहजे

पाठहजे

पाठहजेत

129 अन्वये

2

दच
ु ाकीस्वारार्े
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Q.NO QUESTION

181

जड वाहर्ाांकररता

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

तार्ी 70 फकमी

तार्ी 65 फकमी

तार्ी 50 फकमी

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

कमाल वेगमयानदा

182

2

वाहतूक ठदव्याांर्ी

पुढील मसग्र्लरठहत

य-ू टर्न घेण्यापव
ू ी मसग्र्ल चौकात पोलीस कमनचारी
ठहरवा होण्याची प्रततक्षा

चौकात यू-टर्न

जाल

तैर्ात असल्यास यू-टर्न

कराल

घ्याल

सरळ रस्त्यावर वळणे

दच
ु ाकीकररता

कोणत्याही पररजस्थतीत

ट्रक व बस वगळता

घेत वाहर् चालववणे

धोकादायक आहे

धोकादायक आहे

चारचाकी वाहर्ाांकररता

तर्यांबत्रत असणा-या
घ्यावयाचा असल्यास

चौकापयंत वाहर् घेवर्
ू

2

तुम्ही
183

2

धोकादायक र्ाही

184

तुम्ही घाटातील लाांब
अर्ा तीव्र उतारावर
वाहर् चालववत

खालच्या चगअरमध्ये

इांजजर् बांद

करावे व

वाहर् चालवावे

ब्रेकचा वापर करावा

वाहर् न्युट्रल जस्थतीत
िे वूर् ब्रेकचा वापर करावा

1

आहात,तम
ु च्या

वाहर्ाचा वेग तर्यांबत्रत
करण्यासिी
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Q.NO QUESTION

185

मर्कावू चालकाला

कोण प्रमर्क्षण दे वू

OPTION 1

मान्यता प्राप्त

वाहर्

प्रमर्क्षक

र्कतो?

186

वतुळ
न मागानच्या
ठिकाणी

187

दच
ु ाकी स्वाराांकररता

हे ल्मेट घालणे गरजेचे
आहे

188

वाहर्ाचा हॉर्न केव्हा
वाजवाल

OPTION 2

OPTION 3

वाहर् चालववण्याची

मर्कावू अर्ज्ञ
ु प्ती धारण

अर्ुज्ञपती धारण

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

करणारी व्यकती

1

करणारी व्यक्ती

वतळ
ुन मागानवर येणा-या
वाहर्ाांर्ा प्राधान्य द्या

ते तुमच्या व्यक्तीगत

वतुळ
न मागानवरुर् बाहे र

वतुळ
न मागानवर

प्राधान्य द्या

प्राधान्य द्या

अन्यथा दां ड होतो

रस्त्याच्या

जाणा-या वाहर्ाांर्ा

सुरक्षेकररता आहे

ओव्हरटे क करतार्ा

असणा-या वाहर्ाांर्ा

3

सुसूत्रीकरणाकररता

1

आवश्यक आहे

इतर वाहर् चालकाांर्ा

ममत्राांचे लक्ष

तुमची उपजस्थती

वेधण्याकररता

2

जाणवर्
ू दे ण्याकररता

Page 47 of107

Q.NO QUESTION

189

प्रवार्ाांर्ा
चढणे/उतरणेकररता

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

मागे सांयमार्े थाांबाल

डाव्या बाजर्
ू े ओव्हरटे क

पादचा-याांर्ा ओव्हरटे क

कराल

कराल

थाांबलेल्या प्रवासी

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

बसच्यामागे आपण
असाल तर
190

रात्रीच्या वेळी

रस्त्याचा वापर

ओव्हरटे क करतार्ा

करणा-या इतराांचे डोळे
ठदपूर् जातील असा

ओव्हरटे फकां ग करण्यापूवी ओव्हरटे क करण्यापूवी
हे डलाईट चालू बांद

हे डलाईट बांद करावेत

2

करावेत

प्रकार्झोत वापरु र्ये

191

ट्रँ फिक मसग्र्लचा

ट्रँ फिक ठदवे कायनरत

वेग कमी करुर्

वपवळा ठदवा काय

वाहतूक पोलीस कमनचारी

र्ाहीत

सावधार्तेर्े जा

कायनरत आहे त

हॉर्न वाजवूर्

सांयम राखूर् सवन

पादचा-याांमधूर् वाहर्

2

दर्नववतो

192

झेब्रा क्रॉमसांग जवळ
पादचारी रस्ता पार
करे पयंत

पादचा-याांर्ा लवकर
रस्ता ओलाांडण्यास
सूचचत करावे

पादचा-याांर्ी रस्ता

ओलाांडप
े यंत सांयम

हळूहळू पढ
ु े न्यावे

2

िे वावा
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Q.NO QUESTION

193

OPTION 1

या ठिकाणी वाहर्े उभी पदपथावर

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

हॉजस्पटलच्या दारासमोर यापैकी र्ाही

करु र्कता

194

3

धुक्यामध्ये हे डलाईटचा योग्य आहे कारण दृर्ता अयोग्य आहे कारण
वापर

वाढते

प्रकार् परावतीत होवर्
ू
डोळे ठदपतात

195

जेव्हा तुम्ही

क्रॉमसांगच्या जवळ

आपले वाहर् इतर जण
पाहू र्कतील याची खात्री

2

होते

माचगनका बदलूर् उजव्या फकमार् 50 मीटर अगोदर क्रॉमसांगवर माचगनका
माचगनकेत वाहर्

पोहचत आहात ततथूर् चालवाल
तुम्हाला सरळ जायचे

माचगनका बदलर्
ू मध्य

बदलूर् मध्यमाचगनकेत

ब्रेक लाईट

सुरक्षक्षत असल्यास त्या

2

माचगनकेत वाहर् चालवाल वाहर् चालवाल

असल्यास
196

पािीमागील वाहर्

दौन्ही वाहर्ाांमधील

हे डलाईटचा प्रकार्झोत अांतर राखण्यासािी

दाखववण्यासािी तुम्ही

दाखववत आहे

ब्रेक दाबावा

वाहर्ाचा वेग वाढवावा

वाहर्ास ओव्हरटे क करु
3

द्यावे
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Q.NO QUESTION

197

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

ठदवसाच्या वेळी

अत्यल्प दृश्यता

कोणत्या पररजस्थतीत

असल्यास व

िक्त महामागानवर

अरुां द रस्त्यावर

तुम्ही डडपरचा वापर

महामागानवर

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

कराल

198

पावसाळयात वाहर्

समोर वाहर् असल्यास

समोरील वाहर्ाच्या िॉग समोरील वाहर् अचार्क

चालववत असतार्ा

आपली ठदर्ा बदलु

लाईट मळ
ु े आपले डोळे

र्कते

ठदपू र्कतात.

प्रवेर् बांद

जाणा-या व येणा-या सवन पढ
ु े धोका आहे .

समोरील वाहर्ापासूर्
अांतर राखले पाठहजे

199

हे चचन्ह असे दर्नववते.

थाांबू र्कते

3

वाहर्ाांर्ा बांदी

200

हे चचन्ह असे दर्नववते.

2

बैलगाडी, हातगाडी याांर्ा पादचारी सडकपार मर्ाई प्रवेर् बांद
मर्ाई

1
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Q.NO QUESTION

201

कोणत्या ठिकाणी
ओव्हरटे क करणे

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

एक ठदर्ा मागानवर

द्रत
ु गती महामागानवर

आांधळया वळणावर व

अत्यांत धोकादायक

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

डोंगरमाथ्यावर

3

आहे ?

202

द्रत
ु गती महामागानवरील
अगदी उजवीकडील

कोणत्याही वाहर्ाांर्ी
वापरावी

िक्त ओव्हरटे क
करण्यासािीच वापरावी

माचगनका ही ....

203

हे चचन्ह असे दर्नववते

वेगार्े जाणा-या

वाहर्ाांसािी राखीव

2

असते.

सायकल पाफकंगला

सक्तीचा सायकल मागन

सायकलीस मर्ाई

मर्ाई

204

हे चचन्ह असे दर्नववते

दोन्ही बाजूर्े वाहतूक

3

लाांबीमयानदा

रुां दीमयानदा
2
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205

हे चचन्ह असे दर्नववते

OPTION 1

सक्तीचा बसथाांबा

OPTION 2

केवळ बसगाडयाांर्ा

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

बस मागन

परवार्गी

206

हे चचन्ह असे दर्नववते

सायकलीस मर्ाई

सक्तीचा सायकल मागन

1

सायकल स्टॅं ड
2

207

हे चचन्ह असे दर्नववते

पाच टाांग्याांसािी स्टॅं ड

पाच टे लसनर्ा स्टॅं ड

भारमयानदा

3

208

हे चचन्ह असे दर्नववते

हातगाडीस मर्ाई

बैलगाडीस मर्ाई

टाग्याांर्ा मर्ाई
3

Page 52 of107
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209

तीव्र उताराचा घाट
उतरतार्ा तुमचे

OPTION 1

वरच्या चगअरमध्ये
असावे

OPTION 2

OPTION 3

चगअर न्यट्र
ू ल िे वर्
ू

तेवढया तीव्रतेचा चढ

इांजजर् बांद करावे

वाहर्.....

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

चढण्यासािी जो चगअर
वापरावा लागतो त्याच

3

चगअर मध्ये असावे

210

211

वाहर्ाची गती कमी

आधी क्लच दाबूर् मग

आधी ब्रेक दाबूर् मग

ब्रेक व क्लच एकाच वेळी

करतार्ा .....

ब्रेक दाबावा

क्लच दाबावा

दाबावेत

इांजजर् ब्रेफकां ग चा अथन

चगअरमध्ये वाहर्

एका पािोपाि एक

काय ?

असतार्ा इांजजर् बांद

खालच्या चगअरमध्ये

इांजजर् रस्त्यात र्ादरु
ु स्त

करणे

वाहर् आणूर् गती

2

होणे

2

तर्यांबत्रत करणे

212

हे चचन्ह असे दर्नववते

टी - आांतरछे द

वाय - आांतरछे द

र्ागमोडी आांतरछे द
3
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213

हे चचन्ह असे दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

पढ
ु े छे दणारा मख्
ु य रस्ता टी - आांतरछे द

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

प्रथमोपचार केंद्र

आहे

214

हे चचन्ह असे दर्नववते

1

पुढे छे दणारा मुख्य रस्ता टी - आांतरछे द

प्रथमोपचार केंद्र

आहे

215

हे चचन्ह असे दर्नववते

गततरोधक अथवा स्पीड

1

धोकादायक खोल खडडा

कमनचारी कामावर आहे त

ब्रेकर

216

हे चचन्ह असे दर्नववते

असुरक्षक्षत रे ल्वेक्रॉमसांग
50 ते 100 मी.

1

सुरक्षक्षत रे ल्वेक्रॉमसांग 50 सुरक्षक्षत रे ल्वेक्रॉमसांग
ते 100 मी.

200 मी.

2
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Q.NO QUESTION

217

हे चचन्ह असे दर्नववते

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

आगाऊ ठदर्ा तर्दे र्र्

स्थार् तर्दे र्र्

ठदर्ा तर्दे र्र्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

218

हे चचन्ह असे दर्नववते

आगाऊ ठदर्ा तर्दे र्र्

स्थार् पररचय

ठदर्ा तर्दे र्र्
2

219

हे चचन्ह असे दर्नववते

आगाऊ ठदर्ा तर्दे र्र्

स्थार् तर्दे र्र्

ठदर्ा तर्दे र्र्

1

220

हे चचन्ह असे दर्नववते

पुर्तर्नजश्चती चचन्ह

स्थार् पररचय चचन्ह

स्थार् तर्दे र्र् चचन्ह
1
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221

हे चचन्ह असे दर्नववते

OPTION 1

पुर्तर्नजश्चती चचन्ह

OPTION 2

स्थार् पररचय चचन्ह

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

स्थार् तर्दे र्र् चचन्ह
3

222

हे चचन्ह काय दर्नववते

रुग्णालय

पेट्रोल पांप

सावनजतर्क दरू ध्वर्ी
2

223

हे चचन्ह काय दर्नववते

भोजर्ालय

अल्पोपहारगह
ृ

कटलरी दक
ु ार्

1

224

हे चचन्ह काय दर्नववते

भोजर्ालय

अल्पोपहारगह
ृ

ववश्रामस्थार्
2
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225

226

हे चचन्ह असे दर्नववते

डावीकडे वळण्यापूवी
तम्
ु ही वाहर्

OPTION 1

पुलाची उां ची

OPTION 2

OPTION 3

समद्र
ु पातळीपासर्
ू

पूरप्रमापी

रस्त्याची उां ची

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

डाव्या माचगनकेमध्ये

अगदी उजव्या बाजूर्े

रस्त्याच्या मधूर्

िे वाल

चालवाल

चालवाल

त्यास मागन मोकळा

मागन मोकळा करुर् दे ऊ

त्याकडे दल
न कराल
ु क्ष

1

रस्त्याच्या......

227

जेव्हा

अजग्र्र्मर्वाहर् फकां वा करुर् दयाल
रुग्णवाठहका तम
ु च्या

र्का

1

र्जीक येत असेल
तेव्हा...
228

मसग्र्लववरठहत

वेग कमी र् करता

छे दस्थार्ावरुर्

वाहर्ाचा वेग मांदावूर्

थाांबूर् लोकाांर्ा रस्ता

छे दस्थार्ाकडे जाल

काळजीपूवक
न जाल

ओलाांडू द्याल.

जातार्ा तुमच्या

3

वाहर्ासमोरुर् लोक
रस्ता ओलाांडत
असतील तर....
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Q.NO QUESTION

229

ट्रँ फिक लाईटर्े
तर्यांबत्रत केलेल्या
छे दस्थार्ी यू - वळण

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वाहतक
ू मसग्र्ल

ठदवा ठहरवा होईपयंत

छे दस्थार्ी पोलीस र्सेल

य-ू वळण घेतार्ा प्रतीक्षा

तर यू - वळण घेऊ

र्सलेल्या अन्य

छे दस्थार्ाकडे वाहर् र्ेऊ करु

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

घेतार्ा ...

230

वाहर् चालववतार्ा
तम्
ु हाला माचगनका

वेगार्े माचगनका बदलाल योग्य ते सांकेत दे ऊर्
सरु क्षक्षतपणे माचगनका

बदलायची असेल तर

माचगनका बदलणार र्ाही
2

बदलाल

...

232

तुमचे वाहर् तुम्ही कसे मसग्र्ल बोडन फकां वा

तुम्हाला आवडेल त्या

पाकन कराल?

ठिकाणी

रस्त्यावरील

पोमलसास ववचारुर्

1

माफकंगप्रमाणे

233

माचगनका आखलेल्या
रस्त्यावरुर् तुम्ही
वाहर् र्ेतार्ा .....

वाहर् माचगनकेमधूर्
चालवू व माचगनका

बदलतार्ा योग्य तो

वेगार्े वाहर् चालवू

अततर्य कमी वेगार्े
वाहर् चालवू

1

इर्ारा दे ऊ
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Q.NO QUESTION

234

OPTION 2

OPTION 3

तात्काळ ओव्हरटे क

सरु क्षक्षतपणे पढ
ु ील

सुरक्षक्षत अांतर िे वावे

करुर् पुढे तर्घूर् जावे

वाहर्ापासूर् जवळ रहावे

त्याकडे दल
न कराल
ु क्ष

घाईत असल्यास पालर्

आज्ञेचे पालर् कराल

अन्य वाहर्ाच्या मागर्
ू समोरील वाहर्ापासर्
ू
जात असतार्ा वाहर्
चालकार्े.....

235

OPTION 1

गणवेर्धारी
अचधक-याांर्ी कोणतीही
सूचर्ा फकां वा तर्दे र्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

करणार र्ाही

3

ठदल्यास तम्
ु ही...

236

जेव्हा तुम्ही र्ाांतता
क्षेत्रातूर् वाहर्

हॉर्न वाजववणार र्ाही

हॉर्न वाजवाल

पररजस्थतीर्स
ु ार िरवाल

1

चालववत असाल
तेव्हा...

237

बहुतेक अपघाताांचे
मुख्य कारण....

खराब रस्ते

वाहर् चालकाची चूक

वाहर्ाांतील ताांबत्रक दोष
2

Page 59 of107
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238

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

मोटारसायकल

िक्त डाव्या हातार्ेच

िक्त उजव्या हातार्ेच

सोयीप्रमाणे कोणत्याही

चालववत असतार्ा

दयावेत

दयावेत

हातार्े दयावेत

ड्रायजव्हां ग लायसेन्स

िक्त राजमागानवरुर्

केव्हा जवळ बाळगणे

जवळ बाळगण्याची गरज वाहर् चालववतार्ा र्ेहमी

वाहर् चालववतार्ा

र्ाही

हातार्ी द्यावयाचे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

इर्ारे र्ेहमी....

239

3

आवश्यक आहे ?

240

ट्राफिक मसग्र्लमधील थाांबा
ठहरवा ठदवा म्हणजे.....

241

ट्रँ फिक मसग्र्लमधील
लाल ठदवा म्हणजे ...

थाांबा

सरु क्षक्षत असल्यास जा

वेगार्े तर्घूर् जा

वेग कमी करुर्
काळजीपूवक
न जा

2

वेग कमी करुर्
काळजीपूवक
न जा

1
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242

मोटारवाहर्

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

कलम 122

कलम 124

धोकादायक होईल अर्ा कलम 123
जस्थतीत उभे र्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

करणेसांबांधी तरतद
ू ....

243

पायिळीवरुर् उतारु

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

वाहूर् र् र्ेण्यासांबांधी

कलम 122

कलम 125

कलम 123

चालकार्े लायसन्स व मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

र्ोंदणीचे प्रमाणपत्र

कलम 130

कलम 131

कलम 134

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

कलम 130

कलम 131

कलम 134

3

तरतूद.....

244

हजर करणे फकां वा

1

दाखवणे यासांबांधी
तरतूद....
245

चालकार्े असुरक्षक्षत
रे ल्वे क्रॉमसांगच्या

ठिकाणी काळजी

2

घेण्यासांबांधी तरतूद.....
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246

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

अपघातप्रसांगी

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

मोटार वाहर् कायदा

चालकाची कतनव्ये

कलम

कलम 131

कलम 134

दहा मीटर

तीस मीटर

130

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

यासांबांधी तरतूद.....

247

वळण घेण्यापूवी फकती वळण घेत असतार्ा
अांतरापव
ू ी वाहर्

3

चालकार्े वळण्याचा
इर्ारा दे णे आवश्यक
आहे ?
248

उजवीकडे वळण

कोणत्याही राांगेत असले मधल्या राांगेत असले

घेण्यापूवी तुमचे

अगदी उजव्या बाजूच्या

तरी चालेल

पाहीजे

राांगेतच असले पाठहजे.

मर्ुव्हर मसग्र्ल मीरर

मीरर मसग्र्ल मर्ुव्हर

ममरर स्पीड मर्ुव्हर

3

वाहर्....

249

वाहर् वळववण्याच्या
प्रफक्रयेत

2

एम.एस.एम.चा अथन

.....
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250

वाहर् वळववण्याच्या
सांदभानत

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

पोणझर्र् मसग्र्ल लुक

पोणझर्र् स्पीड लुक

पाकन मसग्र्ल लुक

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

पी.एस.एल.तांत्राचा
अथन....

251

चालकाच्या दृष्िीर्े

हे डलाईटच्या

आरर्ामध्ये र् ठदसणारा रात्री समोरील वाहर्ाच्या

ब्लाइांड स्पॉट

प्रकार्झोताच्या

म्हणजे....

पलीकडील र् ठदसणारा

भाग

प्रखर प्रकार्ार्े डोळे
2

ठदपणे

भाग

252

ड्रायजव्हां ग लायसन्स

त्याला स्वच्छ

त्याला स्वच्छ

चष्मा फकां वा लेन्स

प्राप्त करण्यासािी

सय
न कार्ात 25 मीटर
ू प्र

सय
न कार्ात 10 मीटर
ू प्र

असल्यास अजनदार

असलेल्या कारचा

असलेल्या कारचा र्ोंदणी

अजनदाराची दृष्टीक्षमता अांतरावर उभ्या
कर्ी असावी?

253

र्ोंदणी क्रमाांक

अांतरावर उभ्या

वाचता क्रमाांक वाचता आला

आला पाठहजे

पाठहजे

मर्काऊ लायसन्स

वाहर् िक्त ठदवसा

असतार्ा वाहर्

कमी वाहतूक असलेल्या

चालवावे

चालववतार्ा ......

1

अपात्र िरतो

पक्के लायसन्सधारक

रस्त्यावर वाहर् चालवावे व्यक्ती र्ेजारी फकां वा
मागे असल्यामर्वाय

3

वाहर् चालवू र्ये
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254

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

महाराष्ट्रातील

िक्त सांबांचधत

आर.टी.ओ.

सांपण
ू न महाराष्ट्रात वैध

आर.टी.ओ. क्षेत्रातच वैध आहे

सांपूणन भारतात वैध आहे

कायानलयातूर् ठदलेले
मर्काऊ लायसन्स हे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

आहे

....
255

दच
ु ाकी वाहर्

चालववण्याचे मर्काऊ

रहदारीचे रस्त्यावर

लायसन्स असतार्ा

वाहर् चालवू र्कता

तुम्ही....

256

िक्त ठदवसा कमी

मर्काऊ
लायसन्सधारकार्े

गरजेचे आहे

मागे दस
ु री व्यक्ती बसू पक्के लायसन्स धारक
र्कत र्ाही

व्यक्ती मागे बसली

3

असेल तरच चालवू
र्कता

बांधर्कारक आहे

ऐजच्छक आहे

2

वाहर् चालववतार्ा L
पाटी प्रदमर्नत करणे

257

हलके खाजगी वाहर्

16 वषन पूणन

18 वषन पूणन

20 वषन पूणन

(उदा.कार,जीप)
2

चालववण्यासािी

मोटारवाहर् कायदयार्े
फकमार् वयोमयानदा...
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258

कार अथवा दच
ु ाकी
वाहर् चालववतार्ा

जवळ बाळगावयाची

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

िक्त ड्रायजव्हां ग

िक्त ड्रायजव्हां ग

ड्रायजव्हां ग लायसन्स व

लायसन्स

लायसन्स व प्रदष
ू ण

ववमा,र्ोंदणी प्रमाणपत्र

तर्यांत्रण दाखला

कागदपत्रे....

259

लायसन्सचे
र्त
ू र्ीकरण

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

व प्रदष
ू ण तर्यांत्रण
दाखला

30 ठदवस असते

60 ठदवस असते

वाढीव मुदत र्सते
1

करण्यासािी वाढीव
मुदत....

260

चालकाचे लायसन्स
तर्लांबबत केले
असल्यास कोणत्या

िक्त आपत्कालीर्
प्रसांगीच

िक्त पक्के

तर्लांबर् कालावधीमध्ये

लायसन्सधारक व्यक्ती

र्ाही

3

सोबत असल्यास

प्रसांगी तो वाहर् चालवू
र्कातो ?
261

तुमच्याजवळ कार

चालववण्याचे पक्के
लायसन्स असल्यास

कार आणण दच
ु ाकी वाहर् िक्त कारच चालवू
चालवू र्कता

र्कता

जड वाहर् (ट्रक) सोडूर्
इतर वाहर्े चालवू र्कता

2

तुम्ही...
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262

दच
ु ाकी व चारचाकी
खाजगी वाहर्

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

5 वषन

10 वषन

20 वषान फकां वा वयाची 50

चालववण्याच्या

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वषन यापैकी जे आधी पूणन

3

होईल तोपयंत

लायसन्सची वैधता
फकती असते?
263

तुमचा बदललेला पत्ता
फकती ठदवसाांत

दहा ठदवस

चौदा ठदवस

तीस ठदवस
2

आर.टी.ओ. मध्ये

कळववणे आवश्यक
आहे ?
264

265

झेब्रा क्रॉमसांगच्या

आहे त्याच वेगार्े

ठिकाणी तुम्ही....

जाण्यास हरकत र्ाही

वतुळ
न ाकार चौकात

आहे त्या वेगात वतळ
ुन ात तुमच्या आधी वतळ
ुन ात

प्रवेर् करतार्ा
तम्
ु ही....

थाांबूर् पादचा-याांर्ा आधी वेग कमी करुर्
जाऊ द्याल

प्रवेर् करण्यास हरकत

प्रवेर् केलेल्या वाहर्ाांर्ा

र्ाही

अग्रक्रमार्े जाऊ द्याल

सावधार्तेर्े जाल

2

पूणप
न णे थाांबूर् मग पुढे
जाल

2
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266

267

268

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

रुग्णवाठहकेचा सायरर् वाहर् ताबडतोब

वाहर् रस्त्याच्या डावीकडे आहे त्याच वेगात जात

ऐकू येताच तुम्ही....

थाांबववलेच पाठहजे

घेऊर् त्या वाहर्ास मागन राठहले पाठहजे

चमकणारा वपवळा

वाहर्ाची गती कमी

ठदवा चौकात लागला

करुर् सावधार्तेर्े पढ
ु े

असल्यास तुम्ही....

जाल

रस्त्यावरील
मसग्र्लमधील ठदवे
कोणत्या क्रमार्े

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

ठदला पाठहजे

लाल, वपवळा(अांबर),
ठहरवा, वपवळा,लाल

सक्तीर्े थाांबाल

हॉर्न वाजवूर् आहे त्या
वेगार्े पुढे जाल

ठहरवा, वपवळा, लाल,

ठहरवा, वपवळा, लाल,

ठहरवा

वपवळा, ठहरवा

1

2

लागतात?

269

चौकात ठहरव्या
मसग्र्लर्ांतर वपवळा
मसग्र्ल पडत

असल्याचे ठदसताच
तुम्ही...

लाल मसग्र्ल पडण्यापूवी थाांबा रे षा अगोदरच
अँक्सेलेटर वाढवूर्
पलीकडे जाल

चौकात पोलीस उभा

ओलाांडली असेल तरच

र्सल्यास जाण्यास

पढ
ु े जाल, अन्यथा

हरकत र्ाही

2

थाांबाल.
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270

वाहतक
ू तर्यांत्रक ठदवा
ताांबडा असेल आणण
वाहतूक पोलीसार्े

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

तर्यांत्रक ठदवा ठहरवा

वाहतक
ू पोलीसाचे लक्ष

वाहतक
ू पोलीसाची आज्ञा

होईपयंत वाट पाहू

ताांबडया ठदव्याकडे वेधू

पाळू आणण चौक पार करु

िक्त रात्रीच्या वेळी

िक्त द्रत
ु गती

कधीही र्सते

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

रस्ता पार करण्याचा
इर्ारा ठदल्यास काय
कराल
271

कायद्यार्े तर्धानररत

केलेल्या वेगमयानदेपेक्षा रस्त्यावर अजजबात
जास्त वेगार्े वाहर्
चालववण्याची

महामागानवरच असते

3

वाहतूक र्सतार्ा असते

परवार्गी...
272

मोटार वाहर् कायदा
1988 र्स
ु ार जोड

तार्ी 50 फक.मी.

तार्ी 40 फक.मी.

तार्ी 30 फक.मी.

1

वाहर्ासािी

(आठटन क्यूलेटेड) कमाल
वेग मयानदा....
273

तुमच्या पुढे असलेल्या दोर् सेकांदाच्या अांतरावर दोर् वाहर्ाांच्या
वाहर्ापासूर् तुमचे

असले पाठहजे

दोर् मीटर अांतरावर

लाांबीइतके असले पाठहजे असले पाठहजे

1

वाहर्....
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274

OPTION 1

OPTION 2

तार्ी 80 फक.मी. वेगार्े 40 मीटर

OPTION 3

30 मीटर

जाणारे वाहर्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

57 मीटर
3

थाांबववण्यासािी
फकमार् आवश्यक
अांतर...
275

पेट्रोलवर चालणा-या
दच
ु ाकी वाहर्ाच्या
धुरातील काबनर्

3 टक्के पेक्षा

जास्त

4.5 टक्के पेक्षा

जास्त

2.0 टक्के पेक्षा जास्त

र्सावी

र्सावी

र्सावी

3 टक्के पेक्षा जास्त

4. 5 टक्के पेक्षा जास्त

2.0 टक्के पेक्षा जास्त

र्सावी

र्सावी

र्सावी

तीर् ठदवसाांत

सात ठदवसाांत

एक मठहन्याच्या आत

2

मोर्ॉक्साईडची कमाल
पातळी...
276

डडझेलवर चालणा-या
कार फकां वा तत्सम

वाहर्ाच्या धुरातील

1

काबनर् मोर्ॉक्साईडची
कमाल पातळी....
277

प्रदष
ू ण तर्यांत्रण

दाखला र्सल्याबददल
तुमच्यावर खटला

2

भरल्यास फकती

ठदवसात हजर केला
पाठहजे ?
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278

पेट्रोलवर चालणा-या
वाहर्ाच्या धुरातील

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

काबनर् डायऑक्साईड

काबनर् मोर्ाऑक्साईड

सल्िर डायऑक्साईड

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

अत्यांत ववषारी वाय.ू ..

279

डडझेलवर चालणा-या
वाहर्ाच्या धुरात

काबनर् डायऑक्साईड

काबनर् मोर्ाक्साईड

सल्िर डायऑक्साईड
1

प्रामुख्यार्े कोणत्या

वायूचे प्रमाण जास्त
असते?
280

वाहर् पाकन केल्यावर ते वाहर्ाचे इांजजर् बांद

वाहर्ाचे इांजजर् बांद करुर् वाहर्ाचे इांजजर् बांद

सोडूर् जाण्यापूवी

करुर् चावी काढली

चावी काढूर् हॅन्डब्रेक

करुर्,चावी

तुम्ही.....

पाठहजे

ओढला पाठहजे

काढूर्,हॅ न्डब्रेक ओढूर्,

3

वाहर् चगअरमध्ये िे वले
पाठहजे

281

दच
ु ाकी वाहर्ाच्या

बाबतीत ब्रेकचा वापर

िक्त मागचा ब्रेक
वापरावा

िक्त पुढचा ब्रेक वापरावा दोन्ही ब्रेकचा एकाच वेळी
वापर करावा

3

करतार्ा...

Page 70 of107

Q.NO QUESTION

282

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

कमी (तार्ी 30 फक.मी.

मध्यम ( तार्ी 40

अती (तार्ी 60 फक.मी.

पेक्षा कमी)

फक.मी. ते 60 फकमी)

पेक्षा जास्त)

पोमलसार्े वाहर्

ताबडतोब जागेवरच

थाांबववण्याचा इर्ारा

मागील वाहर्ाांची काळजी तुम्ही तर्यम मोडला

वाहर् उभे करा

इांधर्ाची जास्तीत
जास्त बचत
होण्यासािी वाहर्ाचा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

वेग फकती असावा?

283

केल्यास ....

284

राष्ट्रीय अथवा राज्य
महामागानवर मोटार

बांधर्कारक आहे

घेऊर् सरु क्षक्षत स्थळी

र्सल्यास थाांबण्याची

वाहर् थाांबवा

आवश्यकता र्ाही

गरजेचा आहे

ऐजच्छक आहे

2

1

सायकल चालववतार्ा
हे ल्मेटचा वापर....

285

मोबाईल िोर्चा वापर चालू वाहर्ात

वाहर्ावरील ताबा

सांदेर्वहर्ात अडथळे

सुरक्षक्षत स्थळी पाकन

सुटण्याचा धोका उदभवत महामागानवर बांधर्कारक

येतात

र्ाही

करण्यापूवी वाहर्

असे करणे िक्त
2

आहे .

करावे कारण ...
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Q.NO QUESTION

286

OPTION 1

OPTION 2

वाहर् चालववतार्ा

कमी रहदारीच्या

मोबाईलचा वापर

रस्त्यावर हरकत र्ाही

कमी वेगात काळजीपव
न कायद्यार्े गुन्हा आहे
ू क

करण्यास .....

287

288

टायरमधील हवा.....

मोटार वाहर्

पातळी....

289

खाजगी वाहर्ाांचा
र्ोंदणी क्रमाांक कसा
रां गवायचा असतो?

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वाहर् चालववतार्ा

3

हरकत र्ाही

टायर गरम असतार्ा

टायर थांड असतार्ा

केव्हाही तपासली तरी

तपासावी

तपासावी

चालते

प्रत्येक 100 ममलीमीटर प्रत्येक 100 ममलीमीटर

कायद्यार्े मद्याकानची रक्तात 50 मममलग्रॅम
रक्तातील कमाल

OPTION 3

इतकी

रक्तात 30 मममलग्रॅम

2

अजजबात चालणार र्ाही

2

इतकी

काळया रां गाच्या प्लेटवर पाांढ-या रां गाच्या प्लेटवर

वपवळया रां गाच्या

पाांढरी अक्षरे

प्लेटवर काळी अक्षरे

काळी अक्षरे

2

Page 72 of107

Q.NO QUESTION

290

OPTION 1

व्यावसातयक वाहर्ाांचा काळया रां गाच्या प्लेटवर पाांढ-या रां गाच्या प्लेटवर
र्ोंदणी क्रमाांक कसा

दच
ु ाकी व चारचाकी
खाजगी वाहर्ाांच्या

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वपवळया रां गाच्या

पाांढरी अक्षरे

काळी अक्षरे

प्लेटवर काळी अक्षरे

10 वषन

15 वषन

20 वषन

असावा?

291

OPTION 2

3

2

र्ोंदणीची
ववचधग्राहयता फकती
असते?
292

बहुमाचगनकायुक्त
रस्त्यावर माचगनका

सक्त मर्ाई असते

परवार्गी असते

र्क्यतो टाळावे

2

बदलण्यास....

293

ठदवे लावलेल्या

िक्त पाफकंग ठदवे

रस्त्याांवर रात्रीच्या वेळी वापराल
वाहर् चालववतार्ा

प्रखर प्रकार्झोत वापराल र्जीकचा प्रकार्झोत
वापराल

3

तुम्ही....
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Q.NO QUESTION

294

295

OPTION 1

OPTION 2

समाांतर पाफकंग

रस्त्याला काटकोर्ात

पाफकंग केलेल्या वाहर्ास पाफकंग केलेल्या

म्हणजे....

पाफकंग

समाांतर पाफकंग

वाहर्ाच्या मागे पाफकंग

समाांतर पाफकंग

दोर् िूट

तीर् िूट

पाच िूट

केलेल्या वाहर्ाांमधील

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

2

फकमार् अांतर....

296

येथे पाफकंगसािी मर्ाई एक ठदर्ा मागानवर

गल्लीत अरुां द रस्त्यावर

आहे ....

297

गुराख्यार्े वाहर्
चालकास गाडी

थाांबववण्याचा इर्ारा

िूटपाथवर आणण ट्रँ फिक
मसग्र्लजवळ

चालकार्े वाहर् थाांबववले इर्ा-याकडे दल
न करुर्
ु क्ष
पाठहजे

पढ
ु े जावे

3

हॉर्न वाजवूर् पुढे जावे
1

केल्यास....
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Q.NO QUESTION

298

वाहतक
ू पोलीस फकां वा
मसग्र्ल र्सलेल्या
चौकात प्रवेर्

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वाहर्ाचा वेग कमी करा

पूणप
न णे वाहर् थाांबवा

रस्ता मोकळा असल्यास

व सावधार्तेर्े पुढे जा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वेग कमी करण्याची
1

आवश्यकता र्ाही

करतार्ा...

299

ही चचन्हे बहुधा

बांधर्कारक

सावधार् करणारी

माठहतीदर्नक

वतुळ
न ात असतात

300

ही चचन्हे बत्रकोणात

1

बांधर्कारक

सावधार् करणारी

माठहतीदर्नक

असतात...

301

ही चचन्हे चौकोर्ात
अथवा आयताकृतीत

2

बांधर्कारक

सावधार् करणारी

माठहतीदर्नक
3

असतात...
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Q.NO QUESTION

302

303

304

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

लाल वतळ
ुन ातील

चचन्हातील कृती

चचन्हातील कृती र्

माठहतीदर्नक

चचन्हाचा अथन...

करण्याची सक्ती

करण्याची सक्ती

तर्ळया वतळ
ुन ातील

चचन्हातील कृती

चचन्हाचा अथन...

करण्याची सक्ती

अज्ञात वाहर्ार्े िोकर रु. 10,500
ठदल्यार्े मत्ृ यू

चचन्हातील कृती र्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

माठहतीदर्नक

करण्याची सक्ती

रु. 25,000

1

रु. 50,000

2

आल्यास अर्क
ु ां पा

योजर्ेखाली वारसाांर्ा
फकती रक्कम ममळते?
305

अज्ञात वाहर्ार्े िोकर रु.12,500
ठदल्यार्े गांभीर जखमी

रु.25,000

रु.50,000

झाल्यास अर्ुकांपा

1

योजर्ेखाली वारसाांर्ा
फकती रक्कम ममळते?
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Q.NO QUESTION

306

एक ठदर्ा मागन
असलेल्या रस्त्यावर

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

चालते

अजजबात चालत र्ाही

िक्त रात्रीच्या वेळी

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

चालते

वाहर् ररव्हसन

2

चगअरमध्ये मागे
घेतलेले....
307

वाहर्ातील सपाट

खरी प्रततमा ठदसते

खोटी प्रततमा ठदसते

आरर्ात....

308

ठदसतो

द्रत
ु गती महामागानवरील आपत्कालीर् प्रसांगी
साईडपटटीचा वापर

मागील भाग ववस्तत
ृ

थाांबण्यासािी

थकल्यार्ांतर अल्प

1

पाफकंग करण्यासािी

ववश्राांतीसािी

1

कर्ासािी करावा?

309

िाटक र्सलेले रे ल्वे

वेगार्े पलीकडे जाण्याचा थाांबा,रे ल्वे येत र्सल्याची

क्रॉमसांग ओलाांडतार्ा.... प्रयत्र् करा

थाांबा, रे ल्वे येत

खात्री करा आणण चगअर

र्सल्याची खात्री करा

र् बदलता रुळ ओलाांडा

मग जा

2
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Q.NO QUESTION

310

311

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

क्लच रायडीग म्हणजे क्लचचा वारां वार उपयोग अधनवट क्लच दाबर्
ू

क्लचचा अजजबात वापर

काय?

करणे

र् करणे

रस्त्याच्या कडेला

पाफकंग करण्यास मर्ाई पाफकंग करण्यास

सलग वपवळया रां गाची

वाहर् चालववणे

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

ओव्हरटे क करण्यास

परवार्गी

मर्ाई

1

एक पटटी असल्यास...

312

रस्त्याच्या कडेला

पाफकंग करण्यास

पाफकंग करण्यास व

ओव्हरटे क करण्यास

सलग वपवळया

परवार्गी

थाांबण्यास मर्ाई

मर्ाई

तीव्र चढ डावीकडे

तीव्र वळण डावीकडे

तीव्र वळण उजवीकडे

रां गाच्या दोर् पटटया

2

असल्यास...

313

हे चचन्ह असे दर्नववते

2
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Q.NO QUESTION

314

तम
ु च्या कारचा वेग
तार्ी 45 फक.मी.

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

एका कारच्या लाांबी इतके दोर् कारच्या लाांबी इतके तीर् कारच्या लाांबी इतके
3

असल्यास पुढील

वाहर्ाांपासूर् तुमचे

वाहर् फकती अांतरावर
असावे?
315

भारतात दरवषी
अपघातात दगावणा-या

30,000 आहे

50,000 आहे

1,35,000 आहे
3

व्यक्तीांची सांख्या
सम
ु ारे ...

316

रस्त्यामधील सलग

ओव्हरटे क करणे

दोर् वपवळया रे षा काय र्क्यतो टाळा

ओव्हरटे क करण्यास

रस्त्याची मध्य रे षा

मर्ाई

2

दर्नववतात?

317

रस्त्यामधील सलग

ओव्हरटे क करणे

ओव्हरटे क करण्यास

वपवळी रे षा काय

र्क्यतो टाळा

मर्ाई

रस्त्याची मध्य रे षा
2

दर्नववते?
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Q.NO QUESTION

318

OPTION 1

हे चचन्ह काय दर्नववते? थाांबा

OPTION 2

OPTION 3

मागन द्या

वाहर्े पाकन करा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

319

रस्त्यावरील असे चचन्ह थाांबा

मागन द्या

वाहर्े पाकन करा

काय दर्नववते?

320

अपघाताच्या ठिकाणी
अपघातग्रस्ताच्या

1

जखमीला पेयजल दे वू

पािीला मार

जखमीला पाय उचलूर्

जखमीला हलवणार

धरु

र्ाही.

3

लागल्याची र्क्यता
ठदसते. सुरक्षक्षत
असल्यास काय
321

अपघातस्थळी आपण

इांजजर् बांद करु आणण

अपघातग्रस्ताांर्ा

इतर वाहर्धारकाांच्या

र्ुकतेच पोहचला

आपत्कालीर् सेवा

वाहर्ातूर् बाहे र काढू

येण्याची वाट पाहू

आहात. आपण काय
कराल?

मागवू.

1
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Q.NO QUESTION

322

दम
ु ागी रस्त्यावर

आपले वाहर् र्ा-दरु
ु स्त

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वाहर्ाच्या छतावर

वाहर्ाला खेटूर् मागे

वाहर्ामागे 50 मीटर

झाले आहे . इर्ारा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

अांतरावर

3

दे णारा बत्रकोण आपण
कोिे प्रदमर्नत कराल?
323

अपघातामुळे

चालकाला मार्मसक
धक्का बसला आहे .

अपघातग्रस्ताांर्ा पेयजल त्याांर्ा

एकटे र् सोडता

अपघात कोणामुळे झाला

दे वू

ठदलासा दे वू

त्याची ववचारणा करु

सवांर्ा वाहर्ातूर् बाहे र

वाहर्ाला रे ल्वे रुळावरुर्

रे ल्वे रुळावरुर् चालत

ढकलूर् बाजूला र्ेवू

जावर्
ू येणा-या रे ल्वेस

अपघातवपडीत

अपघातात सापडलेल्या

2

आपण काय कराल?

324

असुरक्षक्षत रे ल्वे

क्रॉमसांगवर आपले

काढूर् सुरक्षक्षत स्थळी

वाहर् र्ा - दरु
ु स्त झाले र्ेवू
आहे . आपण सवन प्रथम

1

धोक्याचा इर्ारा दे वू

काय कराल?
325

अपघातपीडीत बेर्ुध्द

अपघातग्रस्ताांची र्ावे

प्राथममकता कोणती?

मोकळा करणे

अवस्थेत आहे . आपली मलहूर् त्याांचा श्वसर्मागन श्वासोच्छवास करत

वाहर्ाांचे क्रमाांक र्ोंदववणे

असल्याची खात्री करणे,

आणण रस्त्यावर

करणे आणण तीव्र

करणे.

श्वसर्मागन मोकळा

रक्तस्त्राव थाांबववणे

2

पडलेल्या काचा बाजल
ू ा
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Q.NO QUESTION

326

वाहर्ाांच्या टकरीमळ
ु े

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

धोक्याचा इर्ारा दे णारे

आपात्कालीर् सेवा

मजू च्छन त तावस्थतेतील

तात्काळ बोलावू

जखमीांर्ा पाणी दे वू

अपघातग्रस्ताांर्ा

अपघातग्रस्ताचे डोके

घडलेल्या अपघाताच्या वाहर्ाचे ठदवे लावूर्

327

ठिकाणी आपण काय

आपण इतर वाहतूकीस

करणार र्ाही?

जागत
ृ करु

अपघातस्थळी

अपघातग्रस्ताचे डोके

अपघातग्रस्ताच्या

र्क्य तेवढे पढ
ु ील बाजस
ू वपण्यासािी पाणी दे वू

श्वासोश्वास थाांबलेला
आहे . आपण काय

झुकवू

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

हळूवारपणे पािीमागे

3

घेवूर् श्वसर्मागन
मोकळा करु

कराल?
328

आपले वाहर्
बोगदयामध्ये
र्ा-दरु
ु स्त झाले आहे .

वाहर्ामध्येच थाांबूर्

आपल्या वाहर्ामागे

करु

इर्ारा दे वू

पोलीस येण्याची प्रततक्षा थाांबूर् इतर वाहर्ाांर्ा

आपण काय कराल?

329

रे ल्वे रुळावर आपले

वाहर् सुरु होत र्ाही.

दे णारे ठदवू लावू आणण

3

बाजल
ू ा जावर्
ू

आपत्कालीर् मदत
बोलावू

वाहर् रे ल्वे रुळावरुर्

वाहर् र्ा- दरु
ु स्त झाले ढकलूर् बाजूस र्ेवू
आहे . प्रयत्र् करुर्ही

वाहर्ाचे धोक्याचा इर्ारा

रे ल्वे रुळावरुर् जावूर्
मसग्र्ल ऑपरे टरला
इर्ारा दे वू

वाहर्ापासूर् दरू तर्घूर्
जावू

3

रे ल्वेच्या आगमर्ाची
बेल वाजत आहे .
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330

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

आग ववझवण्याचा

सवन ठदवे बांद करु आणण

जात असतार्ा

प्रयत्र् करु आणण

वाहर् मध्यचे थाांबवर्
ू
इतराांच्या मदतीची

वाहर्ाला आग

धोक्याचा इर्ारा

इांजजर् चालू िे वू

लागल्यार्े वाहर् र्ा-

दर्नववणारे ठदवे लाव.ू

4 ते 5 सेंमी.

1 ते 2 सेंमी

आपण बोगदयातर्
ू

दरु
ु स्त झाले आहे .

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

1

प्रततक्षा करु

आपण काय कराल?
331

अपघातग्रस्त प्रौढाचा
श्वासोश्वास बांद आहे .

10 ते 15 सेंमी.

2

श्वासोश्वास चालू

राहण्यासािी छातीवर
फकती दाब दयावा
लागेल?
332

333

बोगदयामध्ये प्रवेर्

वाहर्ाचे वायपसन बांद

करण्यापूवी हे कराल?

कराल

आपल्यामुळे

वैद्यकीय मदत

मोटारसायकलस्वारास मागवाल
इजा होवूर् तो

रस्त्यावर

रे डडओ बांद कराल

गॉगल्स काढाल

3

अपघातग्रस्तास

अपघातग्रस्ताचे हे ल्मेट

रस्त्याच्या बाजूला

काढाल

1

काढाल

बेर्ुध्दावस्थेत पडला
आहे . आपण काय
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334

वाहर्ाांची र्क
ु तीच

टक्कर झाली आहे .

वदन ळीच्या रस्त्यावर
अपघातग्रस्त जखमी

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

अपघातग्रस्ताला

वाहतक
ु ीला अपघाताचा

अपघातग्रस्तास ‘

इर्ारा दे वू

ररकव्हरी पोणझर्र्’

धक्क्यापासूर्
सावरण्याचा प्रयत्र् करु

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

मध्ये िे वू

अवस्थेत पडला आहे .
आपण सवन प्रथम काय
335

आपण अपघातस्थळी
पोहचला आहात.

रक्तस्त्राव

श्वासोच्छवास

मोडलेली हाडे
2

मोटारसायकलस्वार
बेर्ुध्द पडला आहे .

आपली प्राथममकता
कोणती?
336

वाहर् अपघातामध्ये
चालक भाजला आहे .

5 ममतर्टे

10 ममतर्टे

15 ममतर्टे

2

भाजलेली जखम

फकमार् फकती वेळ थांड
केली पाठहजे?
337

अपघातस्थळी
अपघातग्रस्त बेर्ुध्द
अवस्थेत आहे .

श्वसर्मागन,

श्वसर्मागन,

श्वासोश्वास, रक्तस्त्राव

हाडे (ASB)

मोडलेली

रक्तस्त्राव, धक्का,
मोडलेली हाडे (CSB)

1

(ABC)

तात्काळ काय कराल?
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338

उजेड र्सणा-या/ठदवे

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

दीघन झोत वापराल

लघु झोत वापराल

हे ड लाईट चमकवाल

र्सणा-या रस्त्यावरुर्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

रात्री वाहर् चालवत
असतार्ा आपण

339

दोर् सेकांदाचा तर्यम

एम.एस.एम.

पी.एस.एल.

कर्ासांबांधी आहे ?

340

वेग मयानदा असणा-या
रस्त्यावरुर् आपण

वाहर् चालवत आहात,

पुढील वाहर्ापासूर्
सुरक्षक्षत अांतर

वेग वाढवूर् पुढे तर्घूर्
जावू

पािीमागील

मागील चालकास

जस्थर गती िे वूर् मागील

ओव्हरटे क करणे सुरक्षक्षत चालकास ओव्हरटे क
असेल तेव्हा हातार्े
इर्ारा दे वू

वाहर्चालक ओव्हरटे क

3

3

करुर् दे वू

करण्याचा प्रयत्र् करत
341

झेब्रा क्रॉमसांगजवळ

वेग कमी करुर् वाहर्

पादचारी रस्ता

थाांबवू

ओलाांडण्याची प्रततक्षा

करतार्ा ठदसल्यास

हे डलाईट चालू बांद करुर्
पादचा-याांर्ा रस्ता पार
करण्याचा इर्ारा दे वू

रस्ता पार करण्याचा
इर्ारा हातार्े दे वू

1

आपण
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342

OPTION 2

OPTION 3

इांधर् टाकीचे झाकण

इांधर् टाकीचे झाकण

इतकेच इांधर् भरु

कुलूपबांद करु

सुरक्षक्षतपणे बांद करु

सडक पार करण्यासािी

आहे त्या वेगार्े तर्घूर्

वाहर्ातर्
ू इांधर् गळती टाकीत क्षमतेच्या 3/4
रोखण्यासािी काय
कराल?

343

OPTION 1

झेब्रा क्रॉमसांगवरुर्

सडकपार करण्यासािी खुणावू
पादचारी थाांबले आहे त.

जावू

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

र्ाांतपणे वाट पाहू
3

ते सडक पार करत

र्ाहीत आपण काय
कराल?
344

अततलाांब ट्रकच्या

समोरील रस्ता आपणास आपल्या मागील

मागूर् जातार्ा पुरेसे

र्ीट ठदसेल.

अांतर िे वावे कारण ...

345

झेब्रा क्रॉमसांगवर

पादचारी सडकपार

पादचा-याांर्ा सडक पार करण्यासािी तयार
करण्यासािी हातवारे

र्सतील

वाहतुकीस ओव्हरटे क

वाहतूक तर्यांत्रक ठदवा

लाल होणार असल्यास

करण्यापासर्
ू रोकता

घाईर्े तर्घर्
ू जाता

येईल.

येईल.

आपण सुरक्षक्षतपणे आहे

पािीमागूर् एखादे वाहर्

त्या वेगात तर्घूर् जावू
र्कतो

1

येवू र्कते

3

करु र्ये कारण ....
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खालीलपैकी कोणते
वाहर् चालववतार्ा

OPTION 1

OPTION 2

L’ पाटी लावलेली वाहर्े कमी वेगार्े चालणारी

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

हलकी वाहर्े

वाहर्े

अततररक्त खबरदारी

1

घ्यायला हवी?

347

‘L’ पाटी लावलेल्या

अर्ी वाहर्े र्ेहमी

अर्ा वाहर्चालकाांचा

असे चालक

आत्मववश्वास कमी

करतार्ा काळजी

उजव्या लेर्मधूर्

गोंधळल्यामळ
न र्ा
ु े दघ
ु ट

चालतात.

असतो.

होवू र्कते.

ड्रायजव्हां ग करतार्ा हे

इतर चालकाांच्या

वरील दोन्ही

टाळावे

चूकीच्या वतनणुकीवर

िोर् कॉलमुळे लक्ष

वाहर्ाांर्ा ओव्हरटे क
घ्यावी कारण...

348

प्रततफक्रया दे णे

349

दीघन पल्ल्याच्या
प्रवासावर असतार्ा

ववश्राांती घ्यावी

3

ववचमलत होवू दे णे

वाहर्ात इांधर् भरावे

3

वेळेवर भोजर् करावे

एकाग्रता राखण्यासािी

1

अधर्
ू -मधर्
ू थाांबावे
आणण
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350

OPTION 2

‘डडिेजन्सव्ह ड्रायजव्हां ग’ सतकन राहूर् सतत पढ
ु चा र्ेहमी आरामात आणण
म्हणजे काय?

351

OPTION 1

ववचार करणे

आपले वाहर् केव्हा
पाकन करु र्कता?

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

इतराांर्ा प्रथम जावू दे णे
1

चालववणे

इतराांर्ा अडथळा होईल ज्यावेळेस आपले वाहर्
अर्ा ररतीर्े आपण

कमी वेगात वाहर्

OPTION 3

10 ममतर्टाांपेक्षा अचधक

प्रवार्ाांची चढ-उतार

पाकन केलेल्या जागेवरुर् काळ थाांबायचे र्सेल त्या करण्यासािी
इतरत्र हलववण्यासािी
वेळेला

3

एखादी व्यक्ती कारमध्ये
बसत असेल तेव्हा

352

आम्ही आिवडयातूर्
एकदा सायांकाळी

04.00 वा.भेटतो.

माझ्या घरापासूर्
भेटीचे स्थळ 20

दप
ु ारी 02.00 वा.घरातूर् सांभाववत ववलांब

िीक 20 ममतर्टे अगोदर

तर्घावे लागेल. कारण

टाळण्यासािी 25 ते 30

रस्ता र्ोधण्यास वेळ

ममतर्टे अगोदर तर्घावे

तर्घर्
ू वेळेत

लागू र्कतो.

लागेल.

करावा लागेल.

काळया काचेचे गॉगल्स

वाहर्ाांच्या समोरच्या

वरीलपैकी दोन्ही

2

पोहचण्याचा प्रयत्र्

ममतर्टाांच्या अांतरावर
353

रात्रीच्या वेळेस
आपल्या दृष्ितेवर
पररणाम करणारी बाब

काचेवरील सर् कांट्रोल

3

फिल्म
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354

कच्च्या रस्त्यावरुर्

OPTION 1

वाहर्ापासर्
ू परु े से अांतर दच
ु ाकीस्वाराचा तोल

वाहर् चालववतार्ा

रात्री वाहर् चालववणे

प्रवासादरम्यार्

वाहर्ावर अवजड सामार्

थकावटीपासर्
ू बचाव

टाळावे.

ववश्राांतीसािी थाांबावे.

लाद ू र्ये.

धुक्यामध्ये वाहर्

रात्री वाहर् चालवतार्ा

आपण वाहर् चालववत पावसात वाहर्
असतार्ा ब्रेक
दाबल्यार्ांतर

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वरीलपैकी दोन्ही

जावू र्कतो त्यासािी

3

सावध रहा.

करण्यासािी

356

OPTION 3

दच
ु ाकीच्या पािीमागूर् िे वूर् चाला.
वाहर् चालववतार्ा

355

OPTION 2

चालवतार्ा

चालवतार्ा

अरुां द रस्त्यावर

डावीकडे वळण घेण्याच्या वरीलपैकी दोन्ही

2

1

थाांबावयाचे अांतर
(Stopping
Distance) अचधक
357

सायकलस्वारास
ओव्हरटे क करण्याचा

िीक अगोदर

3

कधीही प्रयत्र् करु र्ये.
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358

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

बसस्टॉपवरुर् मख्
ु य

बस मख्
ु य रस्त्यावर

बसला पुढे जावू दया.

डाव्या बाजच
ू ा मसग्र्ल

करण्यासािी इर्ारा

तर्घूर् जा.

रस्त्यावर प्रवेर्

दे णा-या बसच्या मागे

येण्यापूवीच वेगार्े

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

दे वूर् बसला पुढे

2

जाण्याचा इर्ारा दयावा.

आपण असतार्ा
359

एका

हॉर्न वाजवूर् वाहर्ाची

मोटारसायकलस्वारार्े गती वाढवाल.

मोटार

घेवूर् ओव्हरटे क केले

सुरक्षक्षत अांतर िे वाल.

आपणाांस तीव्र वळण

आहे . त्यावेळी आपण
360

आपण ‘एक्सप्रेस वे’

वर अततवेगार्े वाहर्

वाहर्ाची गती वाढवाल.

सायकलस्वारापासूर्

अचार्क होणा-या

अवजड वाहर्ाच्या

चालवत आहात.

हे लकाव्यापासूर् सावध

वाहर्ास ओव्हरटे क

स्टे अररांग घट्ट पकडाल.

करतार्ा आपण
दम
ु ागी रस्त्यावरुर्

डाव्या बाजूर्े पुढील

आपण वाहर् चालववत वाहर्ास ओव्हरटे क
आहात. आपल्या समोर कराल.

वाहर् मांद गतीर्े जात

फ्लॅ र् चमकवत रहाल.

2

पुढील वाहर्ास चचकटवूर्
वाहर् चालवाल.

2

राहूर् आपल्या वाहर्ाचे

अवजड व लाांब

361

वाहर्ाची गती कमी करुर् प्रभावीपणे हे डलाईट

उजव्या बाजूर्े पुढील

सोयीच्या बाजूर्े पुढील

कराल.

कराल.

वाहर्ास ओव्हरटे क

वाहर्ास ओव्हरटे क

2

आहे .
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362

सरु क्षक्षतपणे वाहर्
चालववण्यासािी

आपणाांस रस्त्यावरील

OPTION 1

आपले सवन लक्ष समोरील सातत्यार्े रस्त्याचे
रस्त्यावर िे वाल.

सवन घडामोडीांची
माठहती िे वूर्

चौकात पोहचतार्ा

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वाहर्ातील इतर

तर्रीक्षण करणे, समोर

व्यक्तीांर्ा सांभाववत

दाखवणा-या आरर्ात

साांगणे.

पाहणे, पािीमागील दृश्य धोक्याांवर र्जर िे वायला

2

पाहणे आणण पुढे काय

एकाग्रतेर्े वाहर्
363

OPTION 2

र्ेहमीच चौकात

घडेल याचे पूवानर्ुमार्

रस्त्यावर खूप वाहर्े

‘थाांबा’ रे षेवर

असतील तेव्हाच

पोहचल्यावर

वाहर्ाचा वेग तर्यांबत्रत इांजजर्ब्रेफकां ग र्ष्ट

उतारावर वाहर्ाचा वेग

करण्यासािी काही

झाल्यार्े वाहर्ावरील

वरीलपैकी दोन्ही

चालक क्लचचा वापर

तर्यांत्रण घटते.

खूप वाढतो.

आपल्या उजव्या आणण पोहचण्यापूवी
डाव्या बाजूस

1

असलेल्या वाहतूकीवर
लक्ष िे वायला पाठहजे.
364

3

करतो त्यामुळे

365

चौकामध्ये खालीलपैकी मोटारसायकलस्वार
सवांत असुरक्षक्षत कोण

पादचारी

दोन्ही
3

आहे .
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366

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

कोणत्या पररजस्थतीत

त्याांच्या अजस्तत्वाचा

इतर वाहर् चालकाांर्ा

इर्ारा तुम्हास

पढ
ु े धोका असल्याचा

तम्
ु हाला मागन दे त

दे ण्यासािी

करण्यासािी

त्याांच्या वाहर्ाचे
हे डलाईटस ्

दे ण्यासािी

इर्ारा तुम्हाला

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

असल्याचे सूचीत

1

चमकवण्यास
परवार्गी आहे .
367

वाहर् चालववत
असतार्ा
सभोवतालच्या

तर्रां तरपणे समोर आणण वाहर् चालववतार्ा
आजूबाजूर्े पाहणे

पररजस्थतीचा अांदाज

पािीमागील दृश्य

वरीलपैकी दोन्ही
3

ठदसणा-या आरर्ात
पाहणे

घेणे व सभोवतालच्या
पररजस्थतीची
368

खालीलपैकी कोणते
ववधार् सत्य आहे .

पादचा-याांच्या तुलर्ेत
रस्त्याांवर वाहर्ाांर्ा

िक्त झेब्रा क्रॉमसांगवर
पादचा-याांर्ा ववर्ेष

अचधक अचधकार आहे त. अचधकार आहे त.

असुरक्षक्षततेच्या

कारणामळ
ु े पादचा-याांर्ा

3

र्ेहमीच रस्त्यावर
चालतार्ा अचधक

अचधकार प्राप्त आहे त.
369

पुढील कारला आपण
ओव्हरटे क करीत

आहात. कारचालकार्े

कारच्या उजव्या

बाजूचा ठदर्ादर्नक

वाहर्ाचा वेग वाढवूर्
वेगार्े तर्घूर् जाल.

वाहर्ाचे हे डलाईट

ओव्हरटे कीांग करणार

चमकवूर् वेगार्े

र्ाही, आरर्ामध्ये

जाण्याचा प्रयत्र् कराल.

पाहाल, सरु क्षक्षतपणे

3

डाव्या लेर्मध्ये याल.

ठदवा चालू केला आहे .
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370

मस
ु ळधार पावसात
वाहर् चालववत

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

घोजस्टां ग

कोजस्टां ग (Coating)

अँक्वाप्लॅ तर्ांग

(Ghosting)

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

(Aquaplanning)

असतार्ा आपले वाहर्

3

घसरत असेल तर
त्यास काय म्हणतात.
371

आपण वाहर्ाचा हॉर्न

आपल्या अजस्तत्वाची

केव्हा वाजवाल.

जाणीव इतर चालकाांर्ा
करण्यासािी.

372

‘एक्सप्रेस वे’ ला
जोडणा-या आणण ‘

साईड लेर्

तुम्हाला अग्रक्रम ममळावा आांधळया वळणावर
म्हणूर्

इतराांर्ा सावध

स्लीप रोड

अँडजॉइतर्ांग लेर्

1

करण्यासािी

2

एक्सप्रेस वे’ पासूर्

तर्घणा-या रस्त्यास
काय सांबोधले जाते.
373

वाहर् थाांबववण्यासािी

तात्काळ थाांबववण्यासािी पािीमागील दृश्य

ब्रेकचा वापर करा आणण

ब्रेकचा वापर करतार्ा

पूणन ताकठदतर्र्ी ब्रेक

दर्नववणा-या आरर्ात

मग आरर्ात पहा.

दाबावा.

पाहूर् ब्रेकचा वापर करा.

2
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OPTION 1

OPTION 2

कोणती गोष्ट

सांगीत ऐकणे

हॅन्ड फ्री मोबाईलचा वापर वरीलपैकी दोन्ही

374

वाहर्चालकाचे लक्ष

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

ववचमलत करते.

375

वाहर् चालववत
असतार्ा आपण
थकला असाल फकां वा
आपणाांस झोप येत

सुरक्षक्षत स्थळ पाहूर्
वाहर् थाांबवा आणण

वाहर् चालववतार्ा चहा

वाहर् चालववत असतार्ा

फकां वा कॉिी घ्या.

वरचेवर, आसपास लक्ष

ताजेतवार्े व्हा.

1

द्या फकां वा सहप्रवार्ार्ी
बोलत राहूर् स्वत:स

सतकन राखण्याचा प्रयत्र्

असेल तेव्हा आपण

करा.
376

रस्त्यावरील चचन्हे

3

2

4

फकती प्रकारची

1

असतात?

377

रस्त्यावर वाहर्

चोहोबाजूस इतर वाहर्े

वळववतार्ा

बघा

इतर वाहर् चालकाांर्ा

वाहर्ाचे हे डलाईटस ् चालू

सतकन करण्यासािी सतत करा.

1

हॉर्न वाजवा
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378

प्रवासादरम्यार्
मोबाईल िोर्ची घांटी

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

तात्काळ कॉल घ्या

सरु क्षक्षतस्थळी वाहर्

र्जजकच्या फकर्ा-यावर

न्याल.

वाहर् थाांबवा.

वाहर् चालववतार्ा

पािीमागील दृश्य

यांत्रणा सुरु केल्यामुळे

मोबाईलचा वापर

दर्नववणा-या आरर्ात

केल्यामुळे

बतघतल्यामुळे

िक्त वयस्कर आणण

वाहर्ाचा वेग कमी करुर् हे डलाईट चमकवूर्

वाजल्यास आपण

379

वाहर् चालववतार्ा
आपले लक्ष कर्ामळ
ु े
ववचमलत होवू र्कते?

380

अतर्यांबत्रत वाहतूक

चौकात आपण झेब्रा
क्रॉमसांगजवळ पोहचत
आहात. पादचारी

वाहर्ाची वातार्ुकूमलत

अपांग व्यक्तीांर्ा जावू

वाहर् थाांबवाल.

द्याल.

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

2

पादचा-याांर्ा रस्ता पार

2

करण्याचा इर्ारा द्याल.

सडकपार करण्यासािी
प्रततक्षा करीत आहे .
381

वाहर् थाांबववण्यापूवी

हॉर्न वाजवाल

आरर्ाांचा वापर कराल

हे डलाईट चमकवाल

आपण हे कराल....

2
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382

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

पाफकंग केलेल्या

वाहर्ातील सवन

वाहर्ाच्या मागूर्

आरर्ाांचा उपयोग

आवश्यक मसग्र्लस ्

वरीलपैकी दोन्ही

आपण बाहे र पडत
असाल तेव्हा काय

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

दयाल

3

कराल.

कराल?
383

दच
ु ाकी वाहर्ास

ओव्हरटे कीांग करतार्ा

ममळण्यासािी

पुरेर्ी जागा उपलब्ध

रस्त्याच्या कडेला त्याांर्ा

होण्यासािी

दच
ु ाकीस्वारास

रस्त्याच्या कडेला
384

अचधक जागा

कोणत्या ठिकाणी
वाहर् थाांबवणार र्ाही

दच
ु ाकीला अगदी खेटूर्
ओव्हरटे क कराल

होण्यासािी मजबूर

आपले वाहर् पार
करण्यासािी आवश्यक
3

असणारी जागा सोडूर्
ओव्हरटे क कराल

कराल.
बसस्थार्कावर

अथवा उभे करणार

अगोदरच पाकन केलेल्या
वाहर्ास अडथळा होईल

वरीलपैकी दोन्ही

3

अर्ा ठिकाणी

र्ाही.

385

तीर् माचगनका

केवळ आपत्कालीर्

असणा-या दरु तगती

वाहर्ाांसािी

मागानवरील उजव्या

ओव्हरटे क करण्यासािी

केवळ जड वाहर्ाांसािी
2

बाजच
ू ी लेर् कर्ासािी
वापरली जाते
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386

काट रस्त्यावर
कोणत्याही प्रकारची

OPTION 1

OPTION 2

सवांत वेगवार् वाहर्ाला सवांत रुां द रस्त्यावरुर्
येणा-या वाहर्ाला

वाहतूक चचन्हे आणण

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

उजव्या बाजूर्े येणा-या
वाहर्ाला

3

रस्त्यावरील माचगनका
र्सतील. एकाच वेळी
दोर् वाहर्े काट
387

कोणत्या पररजस्थतीत

आपल्या वाहर्ास

आपणाांस वाहर्

अपघात झाल्यास

थाांबवावेच लागेल?

388

पादचारी सडकपार

क्रॉमसांगवर सडकपार

करण्यास सुरुवात

करीत आहे . ते
िूटपाथवार उभे आहे त.

थाांबण्याचा इर्ारा ठदला

वरीलपैकी दोन्ही
3

असेल तर

पादचारी झेब्रा
करण्याची प्रततक्षा

पोलीस अचधका-यार्े

करण्यापव
ू ीच आपण

झेब्रा क्रॉमसांगवर थाांबूर्

‘थाांबा’ रे षेच्या अमलकडे

पादचा-याांर्ा जावू दयाल. थाांबवर्
ू पादचारी

3

सडकपार करे पयंत

वेगार्े तर्घूर् जाल.

र्ाांतपणे प्रततक्षा कराल.

आपण काय कराल?
389

आपले वाहर्
ररव्हसनमध्ये चालववणे
असुरक्षक्षतपणे

हॉर्नचा वापर कराल

वाहर्ाबाहे र येवूर्

हळूहळू वाहर्

तपासणी कराल

ररव्हसनमध्ये चालवाल.

2

असल्याची खात्री
पटल्यास आपण
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390

साईड रस्त्यावरुर्

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

ज्यावेळी दोन्ही

कधीही र्ाही

ज्यावेळी मख्
ु य रस्त्यावर

मुख्य रस्त्यावर आपण रस्त्याांवर वाहतूक र्सेल
आपले वाहर्

ररव्हसनमध्ये केव्हा

तेव्हा

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

वाहतूक र्सेल त्याच

2

वेळी

चालवू र्कता.
391

अचधक वदन ळ
असणा-या वाहतूकीत

हॉर्न वाजवूर्

हातार्े इर्ारा दे वूर्

हे डलाईट चमकवूर्
2

आपण उजवीकडे

वळण्याचा इर्ारा दे त
आहात.उजवीकडे

वळण्याचा आपला
392

वाहतूक तर्यांत्रण ठदवे
बांद पडले आहे त.

आपण काय काळजी

वेग कमी करुर् तर्घूर्
जाल.

थाांबाल, दत
ु िान पाहूर्

आहे त्या वेगार्े जाल.

काळजीपूवक
न जाल.

2

घ्याल?

393

वळण घेतल्यार्ांतर
आपल्या वाहर्ाचा
ठदर्ादर्नक ठदवा बांद का

बॅटरी डडस्चाजन होवू र्ये

इतर वाहर्चालकाांची

इतर वाहर् चालकाांचे

म्हणूर्

ठदर्ाभूल होवू र्ये म्हणूर् डोळे ठदपू र्ये म्हणूर्

2

कराल?
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394

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

कार ररव्हसनमध्ये

पािीमागील दृश्य

पािीमागचे दृश्य

चालववत आहात.

पािीमागील काचेतूर्

दर्नववणा-या आरर्ात

मागे

मुख्यत्वे कर्ाकडे लक्ष

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

दर्नववणा-या उजव्या

2

हाताच्या आरर्ामध्ये

द्याल?

395

आपल्या समोरील
वाहर्ापासर्
ू आपण

15 मीटर

पुढील वाहर्ाच्या वेगावर समोरील वाहर् अचार्क
िरवूर्

आपले वाहर् फकती

अांतर िे वूर् चालवाल?

396

रस्त्याच्या डाव्या
बाजूला वाहर्

थाांबववण्याची योग्य

थाांबण्याचा इर्ारा दे वूर्

पािीमागील दृश्य

पािीमागील दृश्य

हळूहळू ब्रेकचा वापर

ठदसणा-या आरर्ात

ठदसणा-या आरर्ात

करावा.

पाहावे. सुरक्षक्षत

पाहा. वेग कमी करा

दे वूर् वेग कमी करा

बाजल
ू ा थाांबवा.

समोरील वाहर्ाच्या

समोरील दृश्य सुस्पष्ट

असल्यास उचचत इर्ारा
आणण रस्त्याच्या डाव्या

समोरील वाहर्ास

समोरील वाहर्ाच्या

खेटूर् वाहर् र्

धूरापासूर् वाचण्यासािी चाकामुळे येणा-या

चालवण्याचे मुख्य

कारण कोणते?

3

र्ये यासािी आवश्यक
असणारे अांतर

पध्दत कोणती?

397

थाांबल्यास टक्कर होवू

2

आणण रस्त्याच्या डाव्या

ठदसावे, वाहतुकीचा

3

धुळीपासूर् वाचण्यासािी अांदाज यावा आणण
समोरील वाहर् अचार्क
थाांबल्यास टककर
र्ये म्हणूर्

होवू
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398

दोर् माचगनका
असणा-या रस्त्यावर

आपल्या वाहर्ासमोर
वाहर्ाांची राांग लागली

OPTION 1

OPTION 2

सवन वाहर्ाांर्ा ओलाांडूर्

वाहर्ाांच्या दोर् राांगेमधर्
ू योग्य माचगनकेमध्ये

त्याांच्या पुढे जावूर् वाहर् वाट काढत पुढे जाल.
उभे कराल.

OPTION 3

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

सवांत र्ेवटच्या

वाहर्ाांच्या मागे वाहर्

3

उभे कराल.

असल्यास आपण
399

पादचारी चौकामध्ये
सडकपार करत असेल

400

पादचा-याांर्ा प्रथम

जाण्याचा अचधकार

तर आपण

दयाल.

बसस्थार्कावरुर्

वेग कमी करुर् मागन

एखादी बस बाहे र

दयाल

पडण्याचा इर्ारा दे त

काळजीपूवक
न वाहर्
चालवाल.

वेग कमी करुर्
पादचा-याांर्ा इर्ारा

1

दयाल.

वेगार्े पढ
ु े तर्घूर् जाल.

हे डलाईट चमकवूर् पुढे
जाल.

1

असल्यास आपण काय
कराल?
401

वाहर्ातील ‘तापमापक बाहे रील तापमार्

इांजजर्चे तापमार्

वरीलपैकी दोन्ही

’ काय दर्नववतो?

2

Page 100 of107

Q.NO QUESTION

402

403

OPTION 2

OPTION 3

वाहर्ातील ‘ओडोमीटर वाहर्ाचा वेग

वाहर्ार्े कापलेले एकूण

वरीलपैकी दोन्ही

’ काय दर्नववतो?

अांतर

वैध ड्रायजव्हां ग

OPTION 1

OPTION 4

र्ुकसार् भरपाई

दे त.े

दे त.े

र्ाही.

P.U.C.C. चा अथन

पोल्युर्र् अर्कांट्रोल्ड

पोल्युर्र् अांडर कांट्रोल

पोल्युर्र् अर्कांट्रोल्ड

काय?

कार अँण्ड कॅररयर

सठटन फिकेट

कॅन्सलेर्र् सठटन फिकेट

जखमीांची काळजी घेवू

मूजच्छन त व्यक्तीांर्ा पाणी

लायसन्स र्सतार्ा
आपण वाहर् चालवत

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

सांपूणन र्ुकसार् भरपाई

अांर्त: र्क
ु सार् भरपाई

IMAGE

दे त
3

असतार्ा अपघात
झाल्यास ववमा कांपर्ी
404

405

अपघात झाल्यार्ांतर हे अपघातक्षेत्र सुरक्षक्षत
करणार र्ाही.

राखू

2

पाजू

3
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406

आपण अपघातस्थळी
पोहचला आहात.

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

पोमलसाांर्ा बोलवू

इतर वाहतक
ु ीस सावध

अँम्बुलांन्स बोलवू

करु

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

सवनप्रथम काय कराल?

407

सामान्यत: कोणत्या
वयोगटातील

36 ते 45 वयोगट

46 ते 55 वयोगट

18 ते 25 वयोगट
3

वाहर्चालक अचधक
अपघातग्रस्त होतात?

408

अपघातप्रसांगी

102

101

100

पोमलसाांची मदत

3

ममळण्यासािी कोणता
दरू ध्वर्ी क्रमाांक डायल
कराल?
409

वैद्यकीय

100

102

101

आपात्कालीर् जस्थतीत
अँम्बुलांन्स

2

बोलवण्यासािी कोणता
दरू ध्वर्ी क्रमाांक डायल
कराल?
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410

वयस्कर व्यक्तीच्या
वाहर् चालवण्याची
क्षमता पुढील

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

वाहतक
ू चचन्हाचे

तात्काळ प्रततफक्रया दे वू

वाहर्ाचे उचचत मसग्र्ल

आकलर् होत र्सल्यार्े र्कत र्सल्यार्े

दे वू र्कत र्सल्यार्े

वाहर् चालववण्यापूवी

अततआवश्यक प्रसांगीच

िक्त कमी अांतराच्या

वैद्यकीय सल्ला घ्याल

वाहर् चालवाल.

प्रवासादरम्यार् वाहर्

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

2

कारणामुळे प्रभाववत
होवू र्कते.
411

औषधाचे सेवर् करीत
असल्यार्े आपली
वाहर् चालववण्याची

1

चालवाल.

क्षमता प्रभाववत होवू
र्कते. आपण काय
कराल?
412

वाहर् चालववत
असतार्ा रस्त्याच्या
डाव्या बाजस
ू आपणास

तात्काळ ब्रेक दाबूर् हॉर्न पाणी साियाच्या अगोदर पादचा-याांर्ा मागे
वाजवाल

पाणी साचलेले ठदसत

र्ाही.

पाण्याच्या जवळ उभे
वयस्कर पादचारी
सडक पार करीत
असतील तर आपण

2

ज्यायोगे पादचा-याांच्या
अांगावर पाणी उडणार

आहे . पादचारी
413

वाहर्ाचा वेग कमी कराल हटण्याचा इर्ारा दयाल.

हातार्े इर्ारा दयाल,

पादचा-याांर्ा सडकपार

ज्यायोगे पादचा-याांच्या

करण्यासािी पयानप्त वेळ र्सेल तर जोरजोरात

अजस्तत्वाची आपण

ममळावी,यासािी सबरु ी

दखल घेतल्याची जाणीव राखाल

पादचा-याांर्ा ऐकू जात
2

हॉर्न वाजवाल.

त्याांर्ा होईल.
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414

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

प्रवासाला तर्घण्यापव
ू ी वाहर् चालवा व कारच्या र्ेहमीपेक्षा कमी वेगार्े

ड्रायजव्हां ग सरु
ु

भाांडण झाले आहे .

जस्वच ऑर् करा.

िे वा.

हातवारे करुर् त्याांर्ा

हे डलाईट चमकवूर् त्या

आपले एका व्यक्तीर्ी णखडक्या उघडया िे वा.
त्यामुळे आपण

वाहर् चालवा, रे डडओ

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

करण्यापूवी मर् र्ाांत

3

रागावलेले आहात
अर्ावेळी
415

दस
ु -या वाहर्

चालकाच्या चूकीच्या

थाांबू आणण ववश्राांती घेवू

वतनर्ुकीमुळे आपली

त्याांच्या चक
ू ाांची जाणीव

वाहर्ाचा पािलाग करु.

1

करुर् दे व.ू

मर्:र्ाांती भांग पावली
आहे . आपण काय
कराल?
416

हॉर्नचा वापर कर्ासािी आपल्या अजस्तत्वाबद्दल आपणास रस्त्यावर
इतराांर्ा सावध

पठहला अचधकार ममळावा करण्यासािी

करण्यासािी

यासािी

र्वे वाहर्

वाहर्ातील तर्यांत्रकाची

चालवण्यापूवी आपण

वाहर् चालू करण्यापूवी ‘ वाहर्ाची र्ांबर प्लेट

जस्थती समजावूर् घ्याल चौक’ लावाल

केला पाठहजे?

417

आपला राग व्यक्त

1

तपासूर् घ्याल.

1
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418

अल्कोहोलच्या
सेवर्ाचा सवांत जास्त

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

दृष्टी

सांतुलर्

तर्णनयक्षमता

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

प्रभाव यावर पडतो.

419

आपणाांस एका डडर्र

केवळ दोर् पेग

अजजबात मद्यसेवर् करु मद्य सेवर्ासोबत गरम

पाटीचे आमांत्रण

मद्यसेवर् करावे

र्ये.

भोजर् कराल.

एका रात्री पाटीमध्ये

कमी वेगार्े आणण

सावनजतर्क सेवा

मद्यसेवर् केलेल्या

सावधार्तेर्े घरी जा.

वाहर्ातूर् घरी जा.

काही वेळ वाट पाहूर्

ममळाले आहे . रात्रीचा

2

प्रवास करावा लागणार
आहे . काय करणे उचचत
राठहल.
420

वाहर् चालकास आपण

र्ांतर घरी जा.

2

काय सल्ला दयाल?

421

मद्यसेवर्ाव्यततररक्त औषधे
कर्ामुळे

थकावट

वरीलपैकी दोन्ही

वाहर्चालकाची

3

एकाग्रता प्रभाववत होवू
र्कते.
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422

लहार् मल
ु ाांच्या

खेळण्याच्या ठिकाणी
अथवा रस्त्याच्या

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

खेळ सांपेपयंत वाट

हॉर्न वाजवर्
ू त्याांर्ा

वेग कमी करुर्

पहाल.

तुमच्या अजस्तत्वाबद्दल

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

थाांबण्याची तयारी कराल

3

सतकन कराल.

कडेला चालण्याच्या
ठिकाणी आपण काय
काळजी घ्याल?
423

424

खालीलपैकी तुमची

मी वाहर् चालवत

अपघात होणे अथवा र्

रस्त्यावरील इतराांर्ी

कोणती प्रवत्ृ ती

होणे हा र्मर्बाचा भाग

तुम्हाला एक सुरक्षक्षत

असतार्ा स्वत:च्या व

इतराांच्या सुरक्षक्षततेसािी आहे .

त्याांच्या सरु क्षक्षततेची

ड्रायव्हर बर्वू र्कते?

जबाबदार आहे

आपल्या समोरील

अजजबात ओव्हरटे क

वाहर् झेब्रा क्रॉमसांगच्या करणार र्ाही
जवळ थाांबले आहे

1

जबाबदारी स्वत: घेतली
पाठहजे.

सडकपार करण्यास

ववरुध्द बाजूर्े दस
ू रे

पादचारी थाांबले र्सलील वाहर् येत र्सल्यास
तरच ओव्हरटे क करे र्.

ओव्हरटे क करे र्.

इतर वाहतूकीला इर्ारा

पािीमागील वाहतूक

टोईग (ब्रेक डाऊर्)

दे वूर् सावध करु

थाांबवूर् मदत मागवू

वाहर्ासािी कॉल करु

1

आपण

425

महामागानवर आपले
वाहर् र्ा दरु
ु स्त झाले
आहे . सवन प्रथम काय

1

कराल?
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426

आपली कार चोरी
होण्यापासूर् कर्ामुळे

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

र्ेहमी हे डलाईट चालू

र्ेहमी कारच्या आतील

कारच्या णखडक्यावर

िे वल्यार्े

ठदवे चालू िे वल्यार्े

र्ांबर कोरल्यामुळे

ज्वलर्मर्ल पदाथन

टूल फकट

प्रततबांध होऊ र्कतो.

427

वाहर्ामध्ये हे िे वू र्ये. प्रथमोपचार पेटी

OPTION 4

IMAGE

OP1IMG OP2IMG OP3IMG OP4IMG ANS

3

2

