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प्रश्न:�: १) भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�य नियोजन आयोगाचे पदसि�य"ज� आय"गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ����चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:+द अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचाययक कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण

            अ+तीय नियोजन आयोग�तीय नियोजन आयोग ?

१) र�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग�                २) प5तीय नियोजन आयोगप्रधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��

३) म9ख्यमंतयम5त्री       �       ४) र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयप�ल   

प्रश्न:�: २) +ध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायय� कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोगवी पंचवार्षिक योजना च� प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�वी पंचवार्षिक योजना च�र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xBCकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक य"ज�� चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��लD आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

        १)  १२ वी पंचवार्षिक योजना च�  २) ११ वी पंचवार्षिक योजना च�     ३) १२ वी पंचवार्षिक योजना च�       ४) १५ वी पंचवार्षिक योजना च�  

प्रश्न:�:३) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' +द्ध्याचे अर्थमंत्री कोण आहध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायय�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' अर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp�Cम5त्री       � कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

जय5तीय नियोजन आयोग प�टील   २)Jल   २) +9��ल तीय नियोजन आयोगटील   २)कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर' ३)अजित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जतीय नियोजन आयोग पवी पंचवार्षिक योजना च�र 

       ४) शरद पवी पंचवार्षिक योजना च�र

प्रश्न:�:४) ��बार्ड या बँके�र्ड या बँकेची सC य� बार्ड या बँकेOकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��प�� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog� झाली ?�ഀh�뮌焯��)�com.sun.star.comp.Xmloff.�लJ ?

१९९२       २) १९९१   

३)   १९७९                             ४) १९८२       

प्रश्न:�: ५) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3 र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� अजित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appवी पंचवार्षिक योजना च�तीय नियोजन आयोग आल' ?

१ म' १९६०     2)१ म' १९६१ 

3)   १ म' १९७०              4) १ म' १९५९ 

प्रश्न:�: ६) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3�तीय नियोजन आयोग कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगरJय प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोगर�ज व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cयवी पंचवार्षिक योजना चस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp�� आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' 



 १) द्ध्याचे अर्थमंत्री कोण आहर्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगरJय   2)त्रिस्तरीय  �रीय � �त्री       स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगरJय  

३)द"न्हीहहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ               4) य�प[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ ��हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ

प्रश्न:�: ७) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3 हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोगर�ज स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cवी पंचवार्षिक योजना च�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�रण�र' कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोगवी पंचवार्षिक योजना च' र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय

              आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

         १ ) पहिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल'                           2) अकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर�वी पंचवार्षिक योजना च'   

         ३ ) �वी पंचवार्षिक योजना चवी पंचवार्षिक योजना च'                            ४) दहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�वी पंचवार्षिक योजना च'

प्रश्न:�: ८) अश"कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक म'हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tतीय नियोजन आयोग� +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग� हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ प9ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂Jल कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ? 

र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयश�+� २) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक_ द्रश�+� ३)द"न्हीहहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ ४) य�प[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\

��हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ       

प्रश्न:�: ९) प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोगर�ज हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� प9ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂Jलप[ओकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� +Dचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��तीय नियोजन आयोग�ल

              र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चBय आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

+मवी पंचवार्षिक योजना चतीय नियोजन आयोगb+9चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��     2) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक_ द्र+9चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��    

3)  र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय+9चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��                  4) वी पंचवार्षिक योजना चरJलप[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ +वी पंचवार्षिक योजना चC 

प्रश्न:�:१०) ग्रामपंचायत �मप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग +दस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cय�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� +वी पंचवार्षिक योजना चC+�धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�रणपण' कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�ल�वी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog� अ+तीय नियोजन आयोग" ?

         1)  ५ महिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�'               2) ४ वी पंचवार्षिक योजना चBC     

3) ६ वी पंचवार्षिक योजना चBC       4) ५ वी पंचवार्षिक योजना चBC 

प्रश्न:�:११) स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��नियोजन आयोगाचे पदसि�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cवी पंचवार्षिक योजना चर�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय +5स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp�'तीय नियोजन आयोग महिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल�5�� कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� टील   २)क्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक' आरकण आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?



३३ %   2) ४५ %  ३) ५० %  ४) २७ %

प्रश्न:�:१२) ग्रामपंचायत �मप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� उप+रप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ� आपल� र�ज���म�

                कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर्ड या बँकेची स' द'तीय नियोजन आयोग" ?

प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग� +भारतीय नियोज�पतीय नियोजन आयोग�        २) +रप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�       

प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग� उप+भारतीय नियोज�पतीय नियोजन आयोग�   ४) ग्रामपंचायत �म+'वी पंचवार्षिक योजना चकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक                                  

प्रश्न:�:1 ३) ग्रामपंचायत �मप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' अ5द�जपत्री       कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण तीय नियोजन आयोगय�र कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकरतीय नियोजन आयोग" ?

         1)  +रप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�  2) ग्रामपंचायत �म+'वी पंचवार्षिक योजना चकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक   3) बार्ड या बँके�.र्ड या बँकेची स�.ओ   4) उप+रप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�

प्रश्न:�:1 ४) ग्रामपंचायत �मप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग�च्या वार्षिक बैठका किती य� वी पंचवार्षिक योजना च�र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xBCकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक बार्ड या बँके[ठकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

६         2) ४          3) १२              4) ८ 

प्रश्न:�:१५) प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� प्रश�+कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\य प्रम9ख कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण अ+तीय नियोजन आयोग" 

प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग� +भारतीय नियोज�पतीय नियोजन आयोग�  २) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोग�र अधिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�रJ

बार्ड या बँके�.र्ड या बँकेची स�.ओ                           ४) ग्रामपंचायत �म+'वी पंचवार्षिक योजना चकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक  

   

प्रश्न:�:१६) प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग�च्या वार्षिक बैठका किती य� उप्साभापतीचे मानधन किती असते ?�+�भारतीय नियोज�पतीय नियोजन आयोग�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' म��धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog� कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� अ+तीय नियोजन आयोग' ?

१००००    2) ६००० 

3) १२०००     4) ८०००  

प्रश्न:�:१७) +रप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ� +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ठ' अजित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appवी पंचवार्षिक योजना च�तीय नियोजन आयोग अ+तीय नियोजन आयोग' ?



ग्रामपंचायत �मप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग                  2) जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�परिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police BharरBद

प5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग�            ४) �गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���रपरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police BharरBद

प्रश्न:�:१८) जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� नियोजन आयोगाचे पदसि�य"ज� म5र्ड या बँकेची सळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ����चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' +धिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�वी पंचवार्षिक योजना च कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण अ+तीय नियोजन आयोग�तीय नियोजन आयोग ?

+�.ई.ओ                       2)  बार्ड या बँके�.र्ड या बँकेची स�.ओ

३)   र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चभारतीय नियोज�गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ����य आय9क्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stतीय नियोजन आयोग        ४)  जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�धिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�रJ                               

प्रश्न:�:१९)  जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�परिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police BharरBद अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचाययक प9ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂Jलप[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण�9ࠩސ��प्साभापतीचे मानधन किती असते ?�तीय नियोजन आयोग

                अहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tवी पंचवार्षिक योजना च�ल सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:लहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TD  शकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग�तीय नियोजन आयोग ?

          1) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चभारतीय नियोज�गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ����य आय9क्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stतीय नियोजन आयोग         2) जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�धिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�रJ

          ३) +�.ई.ओ                       ४) बार्ड या बँके�.र्ड या बँकेची स�.ओ

प्रश्न:�:२०) जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�प�रJश�द'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� +वी पंचवार्षिक योजना च�Cधिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक खचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�C कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� बार्ड या बँके�बार्ड या बँके�5वी पंचवार्षिक योजना चर 

               हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T"तीय नियोजन आयोग" ?

          1)  आर"ग्य   2) स्वच्छता य   2) स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cवी पंचवार्षिक योजना चच्या वार्षिक बैठका किती pतीय नियोजन आयोग�  3) सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:शकण  4) प�ण�प9रवी पंचवार्षिक योजना चठ�

प्रश्न:�:२१) +ध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायय� महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3�तीय नियोजन आयोग कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� �गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���रप5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��यतीय नियोजन आयोग� आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

५      2) ८        3)४        4)  ६ 

प्रश्न:�:२२) �गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���रपरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police BharरBद'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� प्रश�+कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\य प्रम9ख कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण अ+तीय नियोजन आयोग" ?

तीय नियोजन आयोगहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T+�लद�र         2) जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�धिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�र 

बार्ड या बँके�.र्ड या बँकेची स�.ओ                ४) म9ख्यमंतय�धिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�रJ



प्रश्न:�:२३) �गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���र�ध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचाययक�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�यCकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�ल कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� अ+तीय नियोजन आयोग" ?

         1) ५ वी पंचवार्षिक योजना चBC. 2) २.५ वी पंचवार्षिक योजना चBC 3)  ५ महिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�'  4) २.५ महिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�' 

प्रश्न:�:२४) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pqय�तीय नियोजन आयोग +वी पंचवार्षिक योजना च�Cतीय नियोजन आयोग ज�स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोग महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T��गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���रप�सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:लकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�

               आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

          1) अहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tमद�गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���र   2) ठ�ण'. 

          3) प9ण'                            4) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�पDर 

प्रश्न:�:२५) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"तीय नियोजन आयोगवी पंचवार्षिक योजना च�ल�ल� +ध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायय� कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� म��धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog� आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

          1) ५०००   2) ३०००   3) २०००   4) ८०० 

प्रश्न:�:२६) एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ� गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ����वी पंचवार्षिक योजना च�+�ठs नियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोग� प'क� ज�स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोग कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"तीय नियोजन आयोगवी पंचवार्षिक योजना च�ल नियोजन आयोगाचे पदसि�य9क्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stतीय नियोजन आयोग कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकरण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?�ꭰፖ¸�����P�C:/AOO/sources/aoo340SVय�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� अधिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�र कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�ल� आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

1)  तीय नियोजन आयोगहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T+�लद�र     2) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोग�र अधिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�रJ     3) जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�धिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�रJ    4) बार्ड या बँके�.र्ड या बँकेची स�.ओ 

प्रश्न:�:२७) प"लJ+ प�टील   २)ल�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� श[कणिक पात्रता काय असावी ?�ȯЀx�╨࡞�णकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक प�त्री       तीय नियोजन आयोग� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�य अ+�वी पंचवार्षिक योजना च� ?

चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�vर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp�� प�+     2) +हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�वी पंचवार्षिक योजना च� प�+

3) दहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�वी पंचवार्षिक योजना च� प�+     4) आठवी पंचवार्षिक योजना च� प�+ 

प्रश्न:�:२८) घटील   २)�� +सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मतीय नियोजन आयोग�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचाययक कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T"तीय नियोजन आयोग' ?

१) र्ड या बँकेची सx.आ5बार्ड या बँके'र्ड या बँकेची सकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर  २) र्ड या बँकेची सx.र�ज_द्र प्र+�द 

३) प5डित नेर्ड या बँकेची सतीय नियोजन आयोग �'हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tर     ४) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appम� गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ����5धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�   

प्रश्न:�:२९) भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�य र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयघटील   २)�� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�प�+D� अमल�तीय नियोजन आयोग आलJ ?



२६ �"व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T_ १९४९             2) ९ डित नेर्ड या बँकेची स+_ १९४६          3) २६ ज��' १९५०     4) २६ �"वी पंचवार्षिक योजना च_ १९५०    

प्रश्न:�:३०) +9रुवी पंचवार्षिक योजना च�तीय नियोजन आयोग�+ भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�य र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयघटील   २)�'तीय नियोजन आयोग एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� परिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police Bharरसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:शष्ट्रपटील   २)' हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T"तीय नियोजन आयोग� ?

४          2) १२        3) ६            4) ८ 

प्रश्न:�:३१) +9रुवी पंचवार्षिक योजना च�तीय नियोजन आयोग�+ भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�य र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयघटील   २)�'तीय नियोजन आयोग कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� म9लभारतीय नियोजDतीय नियोजन आयोग

               हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tक्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� +म�वी पंचवार्षिक योजना च'श हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T"तीय नियोजन आयोग� ?          

        1) ६             2) ७              3)  ८                4) ५  

प्रश्न:�:३२) भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�य र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयघटील   २)�'तीय नियोजन आयोग म�गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���CदशCकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक तीय नियोजन आयोगत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appवी पंचवार्षिक योजना च�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� तीय नियोजन आयोगरतीय नियोजन आयोगDद 

           कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोगव्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय� प्रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकरण�तीय नियोजन आयोग कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकरण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?�ꭰፖ¸�����P�C:/AOO/sources/aoo340SVय�तीय नियोजन आयोग आलJ आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

२        2) ३           3) ४              4) ५  

प्रश्न:�:३३) भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�च्या वार्षिक बैठका किती य� नियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोगन्हीहहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ दल�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' +वी पंचवार्षिक योजना च|च्या वार्षिक बैठका किती चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ� प्रम9ख कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण ?

र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयप�ल                   2)  र�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग�

प5तीय नियोजन आयोगप्रधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��                   ४) उपर�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग�  

प्रश्न:�:३४) र�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग� आपल� र�ज���म� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर्ड या बँकेची स' द'तीय नियोजन आयोग�तीय नियोजन आयोग ?

          1) +वी पंचवार्षिक योजना च|च्या वार्षिक बैठका किती य न्हीहय�य�लय�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' +रन्हीहय�य�धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�श   2) प5तीय नियोजन आयोगप्रधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��

          ३) उपर�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग�              ४) र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sयप�ल    

प्रश्न:�:३५ ) र�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग�5�� दय'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� अधिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�र कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोगव्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय� 

               कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम��9+�र 



              आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

           १) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम ६२  2) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम ७१ ३)कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम ७२ ४)कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम ७३ 

प्रश्न:�:३६) +5+द'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' वी पंचवार्षिक योजना चरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police Bharरष्ट्रपठ वी पंचवार्षिक योजना च द्ध्याचे अर्थमंत्री कोण आहर्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चतीय नियोजन आयोग�य +भारतीय नियोज�ग्रामपंचायत हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णतीय नियोजन आयोग' ?

र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��+भारतीय नियोज�              2) ल"कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक+भारतीय नियोज� 

र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय+भारतीय नियोज�                ४) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��परिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police BharरBद

प्रश्न:�:३७) धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog'यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ ��हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ठरर्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?�ꭰፖ¸�����P�C:/AOO/sources/aoo340SVय�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� अधिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�र

               कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�+ आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

र�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग�           2) उपर�ष्ट्रप3पतीय नियोजन आयोग�    

र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय+भारतीय नियोज� अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचाययक    ४)ल"कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक+भारतीय नियोज� +भारतीय नियोज�पतीय नियोजन आयोग� 

प्रश्न:�:३८) ल"कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक+भारतीय नियोज'च्या वार्षिक बैठका किती य� पहिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय� महिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल� +भारतीय नियोज�पतीय नियोजन आयोग� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण ?

1)र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चजय�लक्ष्मी पंम� प5डित नेर्ड या बँकेची सतीय नियोजन आयोग  2) +9Bम� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cवी पंचवार्षिक योजना चर�ज

३) प्रनियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोगभारतीय नियोज�तीय नियोजन आयोग�ई प�टील   २)Jल    ४) म�र� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक9 म�रJ 

प्रश्न:�:३९) र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय+भारतीय नियोज'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' उप�ध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचाययक कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tम�द अन्हीह+�रJ            2)कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकरJय� म95र्ड या बँकेची स�

३)   प�.ज'.कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक9 रिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police Bharरय�           ४) अरुण ज'टील   २)लJ

प्रश्न:�:४०) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progम5र्ड या बँकेची सळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ����चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' प9ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂Jलप[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णतीय नियोजन आयोग' स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��य� +भारतीय नियोज�ग्रामपंचायत हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T 

               आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?



र�ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय+भारतीय नियोज�     2) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��+भारतीय नियोज� 

3) ल"कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक+भारतीय नियोज�     4) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��परिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police BharरBद 

प्रश्न:�:४१) +ध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायय� महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3�च्या वार्षिक बैठका किती य� र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��+भारतीय नियोज'तीय नियोजन आयोग एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग�

               महिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल� आमद�र आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

११        2) १०         3) १२          4)  १३   

प्रश्न:�:४२) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3�च्या वार्षिक बैठका किती य� र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog��परिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police BharरBद'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� +दस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cय +5ख्यमंतय� 

               कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग�  

             1) २८८      2) २५०      ३) १९         ४) ७८ 

प्रश्न:�:४३) उच्या वार्षिक बैठका किती चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�न्हीहय�य�ल�य�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� तीय नियोजन आयोगरतीय नियोजन आयोगDद कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोगव्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम��9+�र कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'लJ  आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

     १)  कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम २१४             2) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम ११४

     ३)  कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम १२४            ४) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकलम १४१ 

प्रश्न:�:४४) भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' परर�ष्ट्रप3 +धिकारी�籸ı㨨ࡊोण��p�����.�.HelpID:vclचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�वी पंचवार्षिक योजना च कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण ?

          1) नियोजन आयोगाचे पदसि�रुपम� र�वी पंचवार्षिक योजना च                    2) +लम�� ख9सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:शCद  

3) र5ज� मर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��ई                      4) +9ज�तीय नियोजन आयोग� सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:+5गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���    

प्रश्न:�:४५) भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग�च्या वार्षिक बैठका किती य� +वी पंचवार्षिक योजना च|च्या वार्षिक बैठका किती चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ� न्हीहय�य�लय�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' +रन्हीहय�य�धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�श

              कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?



अल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pतीय नियोजन आयोग�म�+ कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकबार्ड या बँके�र   2) प�.+द�सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:शवी पंचवार्षिक योजना चम 

३)न्हीहय�.म"हिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tतीय नियोजन आयोग शहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�       ४) कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'.बार्ड या बँके�लकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक~ ष्ट्रपण 

प्रश्न:�:४६) १४ व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय� र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appतीय नियोजन आयोगआय"गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ����चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचाययक कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चजय कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'ळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ���कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर      २) र्ड या बँकेची स�.कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'.ज[�

३)   वी पंचवार्षिक योजना च�य.व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ.र'ड्डी      ४)  सी.र्ड या बँकेची स�      ४)  +�.र5गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���र�ज�

प्रश्न:�:४७) +ध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायय� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक_ द्रJय र'ल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pवी पंचवार्षिक योजना च'म5त्री       � कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

             1) पवी पंचवार्षिक योजना च�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक9 म�र बार्ड या बँकेन्हीह+ल     2) प�.कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'.ज"श� 

     3) ममतीय नियोजन आयोग� बार्ड या बँके�जb                     4)  मजित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:ल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pलकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�ज9C� खगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���� 

प्रश्न:�:४८) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ष्ट्रप3�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' आहिले           दवी पंचवार्षिक योजना च�+�म5त्री       � कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग ?

             १) बार्ड या बँकेबार्ड या बँके�र�वी पंचवार्षिक योजना च प�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�प9तीय नियोजन आयोग'   २) पतीय नियोजन आयोग5गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���र�वी पंचवार्षिक योजना च कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकदम

             ३) मधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog9कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकरर�वी पंचवार्षिक योजना च र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xपचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�र्ड या बँकेची स  ४) ��र�यण र�ण'

प्रश्न:�:४९) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appम� फ9 ल_�� +त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appयश"धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक +म�ज�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��प�� 

               कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'लJ ?

१९७३   2)१८७२   ३) १८७२  4)१८९९  

प्रश्न:�:५०) स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cवी पंचवार्षिक योजना चतीय नियोजन आयोग5त्री        मजDर +5घटील   २)�'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��प�� प9ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂Jलप[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'लJ ?

           1) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TBb कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकवी पंचवार्षिक योजना च�          २)  गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���".गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���.आगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर  

३) र्ड या बँकेची सx.आ5बार्ड या बँके'र्ड या बँकेची सकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर्ड या बँकेची सर                   4)  श�हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TD महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ज 



प्रश्न:�:५१) वी पंचवार्षिक योजना च'द"क्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stतीय नियोजन आयोग प्रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकरण प9ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂Jलप[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�श� +5बार्ड या बँके5धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�तीय नियोजन आयोग आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

           १)र्ड या बँकेची सx.आ5बार्ड या बँके'र्ड या बँकेची सकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर          २)+��' गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण�9ࠩސ��रुज�

           ३)महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appम� गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ����5धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�         ४)श�हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TD महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ज 

      

प्रश्न:�:५२)  हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' आत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appमचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�रिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police Bharरत्री        कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' ?

            १)महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appम� फ9 ल'         २)महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TBb कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकवी पंचवार्षिक योजना च� 

            ३)गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���".गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���.आगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर    ४)र्ड या बँकेची सx.आ5बार्ड या बँके'र्ड या बँकेची सकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर 

प्रश्न:�:५३) श�रद� +द� चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��प�� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'लJ ?

            १)तीय नियोजन आयोग�र�बार्ड या बँके�ई सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:श5द'       २) अ�9तीय नियोजन आयोग�ई वी पंचवार्षिक योजना च�घ

            ३)प5डित नेर्ड या बँकेची सतीय नियोजन आयोग रम�बार्ड या बँके�ई      ४) +र"जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:ज�� ��यर्ड या बँकेची सD  

प्रश्न:�:५४) श�हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TD महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�ज�5�� आपल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय� +5स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp����तीय नियोजन आयोग आ5तीय नियोजन आयोगरज�तीय नियोजन आयोग�य 

               र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चवी पंचवार्षिक योजना च�हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�+ म�न्हीहयतीय नियोजन आयोग� द'ण�र� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�यद� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog� +5मतीय नियोजन आयोग कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'ल� 

            १)१९१६      २)१९१८       ३)१९१७       ४)१९१९

प्रश्न:�:५५) ईश्न:वी पंचवार्षिक योजना च�र�ल� नियोजन आयोगाचे पदसि�सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मCकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अ+' कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण� म्हटले ?��p�����,�             १)4555  हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tटील   २)ल' ?

             १) गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���".गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���.आगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर      २) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appम� फ9 ल' 

             ३ )महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TBb कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकवी पंचवार्षिक योजना च�              ४) न्हीहय�.र��र्ड या बँकेची स'

प्रश्न:�:५६) अ��र्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp� बार्ड या बँके�सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:लकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�श्रम +5स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp�'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��प�� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"ण� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'लJ ?



महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appम� फ9 ल'        २)महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TBb कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकवी पंचवार्षिक योजना च� 

३)र्ड या बँकेची सx.आ5बार्ड या बँके'र्ड या बँकेची सकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर          ४)न्हीहय�.र��र्ड या बँकेची स' 

प्रश्न:�:५७) बार्ड या बँके�लहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� प्रनियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोगबार्ड या बँके5धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/progकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक ग्रामपंचायत हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp��प�� महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appम�

               फ9 ल_�� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकधान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'लJ ?

१८९९    २) १८६२    ३)१९६३    ४)१८६३

प्रश्न:�:५८)महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T9 य� हिले           ठकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�ण� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� +म�ज+9धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� जन्हीहम

              झाली ?�ഀh�뮌焯��)�com.sun.star.comp.Xmloff.�ल� ?

न्हीहय�.र��र्ड या बँकेची स'            २)महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TBb कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकवी पंचवार्षिक योजना च� 

+��' गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण�9ࠩސ��रुज�         ४)र्ड या बँकेची सx.आ5बार्ड या बँके'र्ड या बँकेची सकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर

प्रश्न:�:५९) महे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TBb कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकवी पंचवार्षिक योजना च��� भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग +रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�र�' कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� वी पंचवार्षिक योजना चBb 

              पद्मर्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चभारतीय नियोजDBण हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� प9रस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�र द'ऊ� गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���vरर्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चल' ?                      

             १)१९५२     २)१८५५     ३)१८५८     ४)१९५५    

प्रश्न:�:६०)२१ तीय नियोजन आयोग' ३० पय�तीय नियोजन आयोगच्या वार्षिक बैठका किती य� +म वी पंचवार्षिक योजना च र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चBम +5ख'च्या वार्षिक बैठका किती य� बार्ड या बँके'ज�तीय नियोजन आयोग�ल 

               फरकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

              १)१३०    २)१२५       ३)५५          ४)५ 

प्रश्न:�:६१)ज��व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ जवी पंचवार्षिक योजना चळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ��� ५ प�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकळ्यांची जेवढी फुले आहेत ����य�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� ज'वी पंचवार्षिक योजना चढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂J फ9 ल' आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग 

               त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय�च्या वार्षिक बैठका किती य� नियोजन आयोगाचे पदसि�म्हटले ?��p�����,�             १)4555  म� फ9 ल' नियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोगच्या वार्षिक बैठका किती य� जवी पंचवार्षिक योजना चळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ��� ४ प�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकळ्यांची जेवढी फुले आहेत ����य�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� 



              फ9 ल' आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग.त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� +वी पंचवार्षिक योजना चC फ9 ल�5च्या वार्षिक बैठका किती य� एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण प�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकळ्यांची जेवढी फुले आहेत ����य� ११२ 

             आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग तीय नियोजन आयोगर ४ प�कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकळ्यांची जेवढी फुले आहेत ����य�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण फ9 ल' कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

             १)१६       २)३२           ३)८०          ४)०८                                

प्रश्न:�:६२)३६ �' नियोजन आयोगाचे पदसि�श'B भारतीय नियोज�गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ��� ज�ण�रJ ख�लJलप[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ +5ख्यमंतय� 

              कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णतीय नियोजन आयोग� ?

प्रश्न:�:६३)तीय नियोजन आयोग�श� +र�+रJ ४५ कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम� वी पंचवार्षिक योजना च'गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����' ज�ण�रJ एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक 3'� 

              नियोजन आयोगाचे पदसि�धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�Cरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police Bharरतीय नियोजन आयोग वी पंचवार्षिक योजना च'ळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ���'तीय नियोजन आयोग प"हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�तीय नियोजन आयोग'.जर टील   २)J तीय नियोजन आयोग�श� +र�+रJ ५४

              कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम� वी पंचवार्षिक योजना च'गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����' गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���'ल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय�+ नियोजन आयोगाचे पदसि�धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�Cरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police Bharरतीय नियोजन आयोग हिले           ठकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�ण� नियोजन आयोगाचे पदसि�धान�㨨ࡊO���h����(�private:resource/prog�Cरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Police Bharरतीय नियोजन आयोग 

              वी पंचवार्षिक योजना च'ळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ���'प'क� २० सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:मनियोजन आयोगाचे पदसि�टील   २)' प"हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�तीय नियोजन आयोग' तीय नियोजन आयोगर नियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोग�' कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�प�वी पंचवार्षिक योजना चय�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' 

              एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण अ5तीय नियोजन आयोगर कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

             १)१८० कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम� २)२७० कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम� ३)७५ कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम� ४)९० कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम�   

प्रश्न:�:६४   -      तीय नियोजन आयोगर A  कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग�  ?

             १)३६        २)६२         ३)५४           ४)४५ 

प्रश्न:�:६५) अमरचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' ८ वी पंचवार्षिक योजना चBC �5तीय नियोजन आयोगरचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' वी पंचवार्षिक योजना चय हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� ८ वी पंचवार्षिक योजना चBC पDवी पंचवार्षिक योजना चbच्या वार्षिक बैठका किती य�

              वी पंचवार्षिक योजना चय�च्या वार्षिक बैठका किती य� द9प्साभापतीचे मानधन किती असते ?�पटील   २) हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T"ईल.तीय नियोजन आयोगर अमरचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' आजचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' वी पंचवार्षिक योजना चय कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

             १)१६         २)१८        ३)२४           ४)१२



प्रश्न:�:६६) र'ल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pवी पंचवार्षिक योजना च' नियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोगकितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकटील   २)�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' दर श'.१०१५ �' वी पंचवार्षिक योजना च�ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चल' प9न्हीहहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�

              कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\TJ महिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tन्हीहय��5तीय नियोजन आयोगर श'.१० �' वी पंचवार्षिक योजना च�ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चल' तीय नियोजन आयोगर मDळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ��� 

              भारतीय नियोज�ड्डी      ४)  सी.य�तीय नियोजन आयोग श'कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकर्ड या बँकेची स� वी पंचवार्षिक योजना च�ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂 कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

२५ %  २) २६.५ %  ३)२० %    ४) २३ %

प्रश्न:�:६७) द"� वी पंचवार्षिक योजना चस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगD प्रत्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय'कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ ५०० रुपय�5�� र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय��' 

                एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ� खर'दJच्या वार्षिक बैठका किती य� ८ % �फ� वी पंचवार्षिक योजना च द9+रJतीय नियोजन आयोग ८ % तीय नियोजन आयोग"टील   २)� 

                हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T"तीय नियोजन आयोग",तीय नियोजन आयोगर त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cयवी पंचवार्षिक योजना चहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�तीय नियोजन आयोग कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� टील   २)क्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक' �फ� अर्थमंत्री कोण आहेत ?�����鑘ҽ��籸ı㨨ࡊmp�वी पंचवार्षिक योजना च� 

                तीय नियोजन आयोग"टील   २)� हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T"ईल ?

८ % तीय नियोजन आयोग"टील   २)�                  २) ६.४ %�फ�  

३)०.६४ % तीय नियोजन आयोग"टील   २)�               ४) ०.६४ %�फ�

प्रश्न:�:६८) एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक वी पंचवार्षिक योजना चस्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगD २४० रुपय�+ र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय��' र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चक्रीच्या ����x�����0� व्याज अनुक्रमे ८०० रु \च्या वार्षिक बैठका किती य� 

              �फ� झाली ?�ഀh�뮌焯��)�com.sun.star.comp.Xmloff.�ल� तीय नियोजन आयोगर त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cयवी पंचवार्षिक योजना चहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�र�तीय नियोजन आयोग श'.�फ� कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� झाली ?�ഀh�뮌焯��)�com.sun.star.comp.Xmloff.�ल�      

               १)२५ %   २) १६ %      ३) ४८ %     ४) २० %

प्रश्न:�:६९) एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� रकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' द"� वी पंचवार्षिक योजना चB�Cचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' +रळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ���व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय�ज वी पंचवार्षिक योजना च चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�क्रीच्या ����x�����0� व्याज अनुक्रमे ८०० रु वी पंचवार्षिक योजना च�ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂 

 व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय�ज अ�9क्रीच्या ����x�����0� व्याज अनुक्रमे ८०० रु म' ८०० रु वी पंचवार्षिक योजना च ८६० रु आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T' तीय नियोजन आयोगर व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय�ज�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� 

 दर कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

             १)१० %    २) १२ %      ३) १५ %      ४) ७.५ %



प्रश्न:�:७०) द.+�.द.+_.८ रु दर��' ५००० रु चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' १६०० रु 

 +रळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ���व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय�ज य'ण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?�ꭰፖ¸�����P�C:/AOO/sources/aoo340SVय�+ जित पवार �्री����p�Ҩ��+�प्रश्न:जतीय नियोजन आयोगकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ वी पंचवार्षिक योजना चB� ल�गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���तीय नियोजन आयोग�ल नियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोगतीय नियोजन आयोगक्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stय� 

 वी पंचवार्षिक योजना चB�Cतीय नियोजन आयोग ३००० रु चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' १० रु दर��' एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cय�ज कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� 

 य'ईल ?

              १)१२०० रु २)११६० रु ३) १००० रु ४)९६० रु 

प्रश्न:�:७१) एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� +मभारतीय नियोज9ज चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�vकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"��चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकणC अ�9क्रीच्या ����x�����0� व्याज अनुक्रमे ८०० रु म' ३० +'म� वी पंचवार्षिक योजना च 

 १६ +'म� आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'तीय नियोजन आयोग तीय नियोजन आयोगर त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�vकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"��चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� बार्ड या बँके�जD कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

              १)२५ +'म�  २)१८ +'म�  ३)१२ +'म�  ४)१७ +'म�  

प्रश्न:�:७२)एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� वी पंचवार्षिक योजना चतीय नियोजन आयोग9Cळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ����चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� त्रिस्तरीय  �रीय � �त्री       ज्यपाल   ���蹘䄃`�ᕠ��%�com.sय� ५ % �' वी पंचवार्षिक योजना च�ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना चल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय�+ क'त्री       फळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ��� 

 कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� टील   २)क्के आरक्षण आहे ?�2࠾ސ��嶌���=�     Syntax: substr (stय�5�� वी पंचवार्षिक योजना च�ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂'ल ?

             १)५ %     २) १०.५ %   ३) १०.२५ %   ४) १० % 

प्रश्न:�:७३)  ०.६२५ चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' १२ %    कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

             १)०.०७५  २) ०.१५        ३) ०.७५         ४) ७.५

प्रश्न:�:७४)एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� +5ख्यमंतय'ल� ७ �' भारतीय नियोज�गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���ल' तीय नियोजन आयोग'व्हा अस्तित्वात आले ?���怀ങx���Cहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� +5ख्यमंतय'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� वी पंचवार्षिक योजना चगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���C

  आल� .तीय नियोजन आयोगर नियोजन आयोगाचे पदसितीय नियोजन आयोग +5ख्यमंतय� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णतीय नियोजन आयोग� ?

             १)४९        २) ७              ३)                 ४)

प्रश्न:�:७५)३२ +'म� तीय नियोजन आयोग�र'चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�vर+ तीय नियोजन आयोगय�र कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक'ल�.त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय�  



 चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�vर+�च्या वार्षिक बैठका किती य� बार्ड या बँके�जDप'क� ७ +'म� �' ज�स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोग ल�5बार्ड या बँके� अ+ल'ल� 

 वी पंचवार्षिक योजना च त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�vर+�च्या वार्षिक बैठका किती य� बार्ड या बँके�ज9प'क� ७ +'म� �' कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकम� रु5दJ 

 अ+ल'ल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय� आयतीय नियोजन आयोग�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�' क'त्री       फळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ��� कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

६४      २) १५        ३) ४९           ४) ३० 

प्रश्न:�:७६)एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� प्र�ण� +5ग्रामपंचायत हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T�लय�तीय नियोजन आयोग म"र वी पंचवार्षिक योजना च हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tरण' य�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण

  +5ख्यमंतय� ५० अ+D� त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय�5च्या वार्षिक बैठका किती य� प�य�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� +5ख्यमंतय� १४४ 

 आहे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T'.तीय नियोजन आयोगर त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय�प[कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक\ म"र वी पंचवार्षिक योजना च हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tरण' य�5चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� +5ख्यमंतय� अ�9क्रीच्या ����x�����0� व्याज अनुक्रमे ८०० रु म' 

 कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� ?

            १)२२,२८     २)२४,२६     ३)२८,२२      ४)२६,२४

प्रश्न:�:७७)१२,१८,२७ य� +5ख्यमंतय�5च्या वार्षिक बैठका किती य� प�ढील कोणाची आहे ? �ԷԠ〘Է��ݶ������埂य�तीय नियोजन आयोग�ल +म�ईकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक 

 +5ख्यमंतय� कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक"णतीय नियोजन आयोग� ?

            १)१४४        २) १०८        ३) २३६        ४) २२५

प्रश्न:�:७८)१ + ३ = ४, १ + ३ + ५ =९, १ + ३ + ५ + ७ = १६ तीय नियोजन आयोगर 

 १ + ३ + ५.......+ २९ = ?

            १)१९६        २)१६९         ३)२८९         ४)२२५ 

प्रश्न:�:७९) ZA , CX , VE , GT , ? , KP

IR         २)  GJ          ३) RI           ४) RJ 



प्रश्न:�:८०) BYL , GDO , LIV , GNA , ? 

      १)USG २) VRF ३)VTF ४)VSF

प्रश्न:�:८१) BCD 9,FGH 21,JKL 33,?

             १)MNO 42 २)NOP 42 ३)NOP 45 ४) MNO 45

प्रश्न:�:८२) र्षिक योजना चालू आहे ?���yބ�xवी पंचवार्षिक योजना च+5गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���तीय नियोजन आयोग शब्द ओळख �����P���
��द ओळाचे सचिव कोण असतात ?�ी�ƤЀ���ख 

             १)HE 3  २) MH 5 ३) OG 7 ४) KJ 1 

प्रश्न:�:८३) HATE हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� शब्द ओळख �����P���
��द 8175 अ+� सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:लहिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tतीय नियोजन आयोग�तीय नियोजन आयोग तीय नियोजन आयोगर हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� शब्द ओळख �����P���
��द 

                 कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक+� सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:लहिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल� ज�ईल ?

         १)11256  २) 121156  ३) 121255  ४) MNO 45121155

प्रश्न:�:८४) PUNDIT हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� शब्द ओळख �����P���
��द अ+� सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:लहिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल� तीय नियोजन आयोगर हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\T� शब्द ओळख �����P���
��द कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक+�

                 सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:लहिले           हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tल� ज�ईल  

             १)LZBC  २) LZBD ३)LZCD  ४) KYCD 

प्रश्न:�:८५) 2,5,13,29,----

             १)53 २)43  ३)47  ४) 41 

प्रश्न:�:८६) 13,610,1521,2836,----

             १)4555  २)4454  ३)4347  ४) 4556

प्रश्न:�:८७) 0,7,22,45,-------



             १)99 २)74 ३)76 ४) 91

प्रश्न:�:८८) 4,27,256,-----

             १)125 २)1296 ३)3125 ४) 625 

प्रश्न:�:८९) 5,12,31,68,129-----

             १)258 २)219 ३)248 ४) 220

प्रश्न:�:९०) 648,448,294,180,100 ------

             १)37 २) 48  ३) 80  ४) 60 

प्रश्न:�:९१) 

             १))३) ) 

प्रश्न:�:९२) 12.25,20.25,30.25-------

              १)40.25 २) 48.25  ३) 56.25  ४) 42.25

प्रश्न:�:९३)  

              १)36  २) 54 ३) 45  ४) 58

प्रश्न:�:९३)  एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� प9स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��  वी पंचवार्षिक योजना च 20  प��' वी पंचवार्षिक योजना च�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�D� झाली ?�ഀh�뮌焯��)�com.sun.star.comp.Xmloff.�ल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pय�वी पंचवार्षिक योजना चर 64  प��' वी पंचवार्षिक योजना च�चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�वी पंचवार्षिक योजना च�यचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ�� सिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:शल्हापरिषद�ni��p�����.�Maharashtra Pलकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक र�हे ?���yބ�x�ݶC:\Users\SRVDSF~1\AppData\Local\Tतीय नियोजन आयोग�तीय नियोजन आयोग,तीय नियोजन आयोगर त्वात आले ?���怀ങx���C:\Users\SRVDSF~1\Appय� प9स्थापना कधी झाली ?�ഀh�뮌焯��)�cतीय नियोजन आयोगकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक�ल� 

एकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकD ण प��' कितवी पंचवार्षिक यकोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिकतीय नियोजन आयोग� अ+तीय नियोजन आयोग�ल 

              १)16   २) 32  ३) 80   ४) 08 
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              १)1215   २) 145  ३) 135  ४) 270
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              १)-2  २) 2  ३) 4   ४) 10

प्रश्न:�:९६) 

              १)24   २) 8  ३) 4  ४) 12
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             १) 5/2  २) 4/3   ३) 2/5  ४) ¾

प्रश्न:�:९८) श्र�ल5कोणࠩސ�����Ѐ��5�प्रश्न:1४) ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक� वी पंचवार्षिक योजना च भारतीय नियोज�रतीय नियोजन आयोग य�5च्या वार्षिक बैठका किती य� दरम्हटले ?��p�����,�             १)4555  य�� ---------
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               १) श'तीय नियोजन आयोग�   २) म�+'म�रJ    ३) उद्ध्याचे अर्थमंत्री कोण आहय"गाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणࠩސ���   ४) पय�Cवी पंचवार्षिक योजना चरण
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